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Spørgsmål og svar  

 

Nr. Spørgsmål Svar 

1 Kan vi holde et møde? 

  

 

Vi kan ikke holde et møde med potentielle 

tilbudsgivere i tilbudsfasen, da 

ligebehandlingsprincippet indebærer, at 

dialogen skal ske på en objektiv og 

gennemsigtig måde, som sikrer, at alle 

virksomheder, der har interesse i at afgive 

tilbud, har mulighed for at afgive tilbud på lige 

vilkår.  

2 Tilbudsbrev 

 

Er det korrekt forstået at delaftale 2: 

uniform ikke er med i dette udbud, på 

trods af at det nævnes i tilbudsbrevet? 

Ja det er korrekt at nærværende rammeaftale 

ikke er opdelt i delaftaler. 

 

Ovenstående er indarbejdet i ”bilag 3 

Tilbudsbrev ver.2.” 

3 Bilag 1: Kravspec nr. 1.4 

 

Kan produktblade i elektronisk form 

accepteres? 

Ja det accepteres at der i tilbuddet vedlægges 

produktblad i elektronisk form. 

4 Bilag 1: Kravspec 1.3 samt 3.3 

 

Det normale i udbud er at man som 

leverandør noterer, hvad mer-prisen 

for oversize beklædning. 

Producenterne kræver pr automatik et 

tillæg for specialstørrelser/ skaffevarer. 

Kan udbuddet tilrettes, så det er 

muligt at notere oversize-tillægget? 

 

Nej det er ikke muligt. 

 

De tilbudte priser skal gælde for alle farver og 

størrelser, uanset om der er tale om en 

standardstørrelse eller specialstørrelse. 

5 Bilag 1: Kravspec 2.7 

Farver 

 

Må de sorte produkter have en 

kontrastfarve (fx grå) ved eksempelvis 

lommer eller reflekspiping o.lign.  

Produkterne vil fortsat være primært 

sorte. 

Ja, det kan godt accepteres, at en mindre del er 

i kontrastfarve, men helhedsindtrykket skal 

være sort. 

6 Bilag 1: Kravspec 2.16  

Logo 

 

Forventes der logoprøver på samtlige 

metervarer der er med på 

produktlisten? 

 

I Udbudsbetingelserne afsnit 2.6 Vare- og 

stofprøver fremgår det af tabellen, hvilke 

vareprøver, der skal vedlægges en stofprøve 

med logo og evt. funktionsbetegnelse.  

 

Eksempelvis skal der i tilbuddet vedlægges en 

stofprøve med logo samt funktionsbeskrivelse 

for produkt: O-2 – Vindjakke/skaljakke.  
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7 Bilag 1: Kravspec 3.3. 

 

Vi ønsker et estimat af hvor mange 

medarbejdere der pt bruger over-

størrelser som defineret i punkt 3.3. 

Det vurderes til kun at omfatte få procent af 

SLKS’s medarbejdere som p.t. bruger 

specialstørrelser. 

 

8 Bilag 1: kravspec 3.19  

Webshoppens svartid 

 

Venligst præciser hvorledes I forventer 

det målt – er det fx teknisk svartid 

(internetafhængig) eller er det 

organisationens responstid på en 

ordre? 

Med svartid menes der, hvor mange sekunder 

det tager for en webshop at loade.  

9 Udbudsbetingelser s. 9-10 

 

Hvornår kan vi afhente vareprøverne – 

eller kan man ikke forvente at få 

prøverne retur? 

Tilbudsgivere kan, for egen regning afhente 

vareprøverne, efter at Ordregiver har indgået 

kontrakten med den vindende tilbudsgiver. 

 

10 Udbudsbetingelser s. 11 samt s.13 

 

Datoen for frist for tilbudsafgivelse 

står i tabellen s. 11 til d. 31/1 2018 kl. 

14.00 – men på s. 13 nævnes datoen for 

tilbudsfristen til d. 25/1 2018 i 

forbindelse med gældende 

serviceattest. 

Venligst bekræft korrekt frist for 

tilbudsafgivelse. 

Dato for seneste udstedelsesdato ift.  

serviceattesten er rettet til den 31/7-2017. 

 

 

Ovenstående er indarbejdet i 

”Udbudsbetingelser ver.2” 

 

11 Udbudsbetingelser s. 18 – 5.3.1 

 

Hvad menes der med en praktisk test 

på de forskellige områder, hvad 

indebærer den praktiske test? 

 

Med praktisk test menes der, at testpersonerne 

prøver tøjet af i situationer, der minder om 

konkrete arbejdssituationer. 

 

12 Rammekontrakt s. 9, 12.1 

Prisregulering. 

 

Bør det ikke være januar 2018 som er 

udgangspunktet fremfor oktober 2017? 

Formlen for beregning af regulering er 

opdateret, således at ”gammel indeks” er sat til 

”januar 2018”. 

 

Ovenstående er indarbejdet i ”Udkast til 

Rammeaftalen ver.2”. 

 

13 Rammekontrakt s. 9, 12.1 

Dokumenterede prisreguleringer 

 

Specificer venligst ”dokumenteret”. Er 

det fx i form af officielle prislister fra 

producenter? 

Med dokumenteret ændringer menes der 

ændringer i nettoprisindekset. 
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14 Tilbudsliste Beklædning B12, M17 

Glødefri 

 

Hvad menes med glødefri? Skal det 

være et certificeret brandhæmmende 

produkt, eller er det tilstrækkeligt at 

produktet er 100% bomuld 

Med glødefri menes der flammehæmmende.  

 

Det tilbudte produkt skal være et certificeret 

brandhæmmende produkt. 

15 Tilbudsliste beklædning M7-M10 

Slidstærk arbejdsskjorte 

 

Hvordan defineres slidstærk? 

 

Det er en udfordring at finde en rød 

slidstærk arbejdsskjorte og derfor er 

spørgsmålet om den røde skjorte kan 

leveres i en mindre slidstærk (dvs 

lettere) kvalitet? 

 

Med ”slidstærk” menes der modstandsdygtig 

over for slid eller belastninger. 
 

Tilbudsgiver skal tilbyde et produkt, som 

tilbudsgiver vurderer bedst opfylder kravet. 

 

 

16 Tilbudsliste fodtøj 

Sikkerhedssko 

Sikkerhedsstøvler 

Sikkerhedsgummistøvler 

Arbejdssko 

Arbejdsstøvler 

Gummistøvler 

 

Selvom fodtøj ikke indgår i 

evalueringen, er det alligevel 

nødvendigt at vide hvilke krav fodtøjet 

skal leve op til.  

FX 

*Ønskede sikkerhedsstandard S1, S2, 

S3 på sikkerhedsfodtøjet 

*Længden på gummistøvler 

 

Sikkerhedssko skal som minimum være 

godkendt til S1. Sikkerhedsstøvler 

og sikkerhedsgummistøvler skal som 

minimum være godkendt til S3. 

 

Arbejdssko, arbejdsstøvler og gummistøvler 

skal ikke leve op til særlige krav om 

beskyttelse. 

17 Bilag 1: Kravspec 2.16  

Logo 

 

Fastholder I kravet om tryk på alle 

metervarer uanset om de kan skaffes 

eller ej - eller kan det omformes til at 

et tryk vægtes positivt i stil med 

levering af damemodeller. Dvs at det 

ikke er et mindstekrav, men blot et 

krav? 

 

Vi fastholder vores mindstekrav. 

 

 
 


