Spørgsmål og svar til Vareudbringning

Næstved Kommune den 22. oktober 2014
Spørgsmål 1:
hvor stor en andel af de visiterede borgere også er visiteret til påpladssætning?”
Svar: - Påpladssætning visiteres ikke særskilt og derfor kendes omfanget ikke.
Spørgsmål 2:
Vi mener at man er bedre tjent med at stille spørgsmål til dette og få lignende tekst indført i
udbudsmaterialet via spørgsmål/svar.”Såfremt kontrakten strækker sig over flere år, vil
(PDK/Leverandør) regulere prisen på ydelsen Priserne reguleres én gang årligt, første gang 1.
januar 2016. Priserne reguleres årligt på grundlag af KL’s Pris og Lønskøn for Art. 4.9 (Øvrige
tjenesteydelser).KL’s Pris og Lønskøn for Art 4.9 (Øvrige tjenesteydelser) er offentligt
tilgængeligt på websiden; www.kl.dk. Prisregulering baseres på beregning med to decimaler.
Regulering pr. år udregnes efter følgende formel: Tilbudspris + (Tilbudspris * KL’s Pris og
Lønskøn for Art 4.9 (%-sats)) = Ny pris”
Svar: - Næstved Kommune acceptere det, og det er hermed rettet i under punkt 3.5
i godkendelsesmaterialet
Spørgsmål 3:
Aftalegrundlaget I forbindelse med revidering af servicedeklaration, indsatskataloger og
kvalitetsstandarder kan Kommunen vedtage ændringer i kvalitetskravene til leverandørerne,
hvilket Leverandøren skal implementere”.
Forslag til ændring:
Såfremt Ordregiver ændrer betingelserne/vilkårene for opgaven i et sådant omfang at det
påvirker den prissætning Leverandør har givet tilbud på baggrund af, vil Ordregiver så tillade
at Leverandør, ved fremvisning af dokumenterede meromkostninger, kan hæve prisen ud over
de i Bilag 1, pkt. 3.5 fastsatte loft på 75 kr. eksklusiv moms pr. levering?
Svar: - Nej. Såfremt leverandøren ikke finder at prisen er dækkende kan
leverandøren opsige aftalen med 3 måneders varsel. Der er ikke planlagt ændringer i
ydelsen for nuværende.
Spørgsmål 4:
Kan Ordregiver bekræfte at Ordregivers ændringer/vilkår varsles med minimum 3 måneders
varsel ihht. opsigelsesvarsel?
Svar: - Ja
Spørgsmål 5:
Kan Ordregiver bekræfte at der er tale om 3 måneders gensidig opsigelse
Svar: - Ja
Spørgsmål 6:
Anvendelse af underleverandør skal godkendes af Kommunen herunder konkret godkendelse
af underleverandøren”.

Kan Ordregiver oplyse hvorledes en konkret godkendelse af underleverandør skal ske ihht.
besvarelsen af ”Vareudbringning til visiterede borgere”?
Svar: Underleverandør skal leve op til samme krav som hovedleverandøren og
godkendes af kommunen efter indsendelse af bilag 2 fra underleverandør.
Spørgsmål 7:

I materialet er det ikke oplyst nogle retningslinjer for senest tidspunkt borgerne kan bestille deres varer.
Normalt skal bestillinger som leveres ud f.eks. onsdag være bestilt mandag kl. 15:00.Dette har signifikant
betydning for vores omkostninger.
Hvad er Næstved Kommunes holdning til dette?
Svar: - Næstved Kommune stiller ingen krav til ovenstående da det er op til
leverandøren at fastsætte deres retningslinjer for senest afgivende tidspunkt af
bestilling.
Spørgsmål 8:

Vil I have mulighed for at undersøge hvor mange borgere som er visiterede til indkøbsordning i Næstved
Svar: På nuværende tidspunkt kender Næstved Kommune ikke det nøjagtige antal
der visiteret. Dette skyldes at man fra kommunes side også er i gang med at kigge på
de nuværende visiterede borgere.
Et forsigtig skøn vil være omkring 400 borgere, dette skal dog ikke betragtes som
det nøjagtige antal.

