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Udbud – Afsætning af A2 og A4-træ 
Rettelsesbrev nr. 1 
 
 
Nedenstående er svaret på spørgsmål, der er kommet pr. 4. december 2019. 
 
 
 
 

Venlig hilsen 

 
Thomas Wind 
Driftsleder 
Sønderborg Affald A/S 
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Spørgsmål, Indsamling af affald 
Der er stillet følgende spørgsmål indtil videre. 
 
 

Udbudsvilkår 

Nr. Spørgsmål Svar 

U1.  Pkt. 2: Spørgsmål og svar vil blive uploadet 
og det er tilbudsgivers ansvar at 
kontrollere, om der er kommet 
supplerende materiale. Vil besvarelserne 
ikke blive tilsendt via mail ? Ellers venligst 
oplys, hvor de kan tilgås.  

 

Svar sendes via mail til alle, der har 
tilkendegivet interesse. Derudover lægges 
svaret op på  www.sonfor.dk/udbud/ 

 

U2.  Pkt. 3: ”Tilbuddet skal fremsendes 
elektronisk ELLER afleveres til…”. I 
tilfælde af uoverensstemmelser mellem 
den underskrevne originale papirudgave og 
den elektroniske udgave, er det den 
underskrevne originale papirudgave som er 
gældende. Er det ikke tilstrækkelig, at 
fremsende tilbuddet via mail, som først 
anført ?  

 

Det er tilstrækkeligt af fremsende tilbuddet 
via mail. 

U3.  Pkt. 4.6: ”Det skal understreges, at 
Sønderborg Affald A/S ikke har mulighed 
for, at forhandle med tilbudsgiverne om de 
afgivne tilbud”, men i tilbudslisten ønsker 
man anført den person, som er bemyndiget 
til at føre forhandlinger vedr. tilbuddet. 
Venligst uddyb ?   

 

Den tilbudte pris kan ikke forhandles. Der 
kan være behov for en kontaktperson til at 
specificere evt. forhold i tilbudsmaterialet.  

U4.  Vi skal opfordre til, at kontraktperioden 
ændres, så den er 1 år = 01.01.20 - 
31.12.20, og med mulighed for forlængelse 
i et vilkårligt antal måneder op til 24 
måneder, såfremt parterne er enige 
herom. 
 
Begrundelse: Afsætningsmarkedet er ikke 
stabilt, og det er forbundet med stor 
usikkerhed (læs risiko) at skulle afgive 
priser mere end 1 år frem. Usikkerheden 
vil have indvirkning på prisen i udbyders 
disfavør, hvilket ikke er i udbyders 
interesse. 

 

Udbudsvilkår rettes. 
 
Kontraktperioden rettes til 1 år + option på 
op til 12 måneders forlængelse. 
 
Det betyder at tilbudsprisen er gældende 
hele 2020. Dokumenteret ændring i 
markedspris kan indarbejdes i evt. 
udnyttelse option. Prisændringer skal 
accepteres af Sønderborg Affald A/S. 
 
Beslutning om brug af option samt evt. 
prisændring for 2021, skal senest være 
afklaret med tilbudsgiver d. 1.9.2020. 
 
 

U5.  Ad 2.2 
Venligst fremsend/upload nogle 
repræsentative billeder af fraktionerne. 
 
Venligst tillige oplys størrelse på de 
neddelte fraktioner. 

 

Se svar til Y1 

http://www.sonfor.dk/udbud/
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Ydelsesbeskrivelse 

Nr. Spørgsmål Svar 

Y1.  Pkt. 2.2: Hvad med neddeling ? Hvilken 
størrelse neddeles træet i ? Kan A2-træet 
sigtes fri for finstof ?  

 

 

A2 træet neddeles på en standart Doppstadt 
3060. Størrelsen er op til ca. 50cm.  
Finstof kan ikke frasorteres. 
Der anvendes magnet i processen til 
frasortering af jern. 
Metaller frasorteres ikke. 
Billede tilføjet sidst i dette dokument. 
 
A4 brydes med sorteringsgrab. Typisk 
længde er 50-100 cm, men der forekommer 
også større stykker. 
 
Tilbudsgiver opfordres til, ved selvsyn at 
vurdere kvaliteten.  
 
 
 

Y2.  Pkt. 4.3: Med ”underentreprenører” menes 
vel kun de behandlingsanlæg, der 
modtager affaldet og ikke diverse 
anvendte transportører af affaldet ?  

 

I første afsnit under pkt.4.2 slettes 
underleverandør. 
 
Underleverandører er beskrevet i afsnit 2 
under samme punkt 
 

 

Y3.  Pkt. 4.3: I tilbudslisten skal anføres navne 
på modtageanlæg incl. kontaktpersoner. 
Sådanne oplysninger anses for værende 
fortrolige, så er det ikke tilstrækkeligt 
blot at bekræfte, at affaldet afsættes i 
henhold til udbudsmaterialet krav og 
specifikationer ? Evt. med oplysning herom 
ved tildeling af opgaven ?  

Spørgsmålet vedr. Pkt. 5 i Udbudsvilkår.  

Krav frafaldes. Hvis navne og 
kontaktpersoner anses som fortrolige, kan 
disse oplyses ved tildeling af opgaven.  

Y4.  Pkt. 5.1: Venligst bekræft at aftalens 
løbetid er 2 år (2020 og 2021) + 1 års 
option, som anført i udbudsvilkår. Det 
fremgår her, som om der kun er tale om 1 
år, inden en evt. option ?  

 

Se svar til U4 

Y5.  Pkt. 5.1 - Regulering: Afsætning af træ vil 
altid følge markedsprisen (der findes ikke 
noget prisindeks herfor). Vi anmoder 
derfor om, at prisen også vil kunne 
reguleres i forhold til markedsprisen mod 
behørig dokumentation fra 
afsætningsstedet / modtageanlægget ? 
Dette både af hensyn til tilbudsgiver, som 
ellers løber en stor risiko ved at byde ind 
på opgaven, men også af hensyn til 
Sønderborg Affald A/S, for ikke at betale 
mere for ydelsen end nødvendigt. 

 

 

Se svar til U4 



Svar på stillede spørgsmål samt rettelser 
 

21. juni 2019 4 

 

Ydelsesbeskrivelse 

Nr. Spørgsmål Svar 

Y6.  Ad 1.1 
Hvilken neddeler anvendes til neddeling af 
A2 hhv. A4 træet? 
 
Anvendes magnet - i processen - til 
frasortering af jern? 
 
Frasorteres metaller og i givet fald, 
hvordan? 

 

Se svar til Y1 

Y7.  Ad 2.3 
Venligst ændre ”min. 92 m3” til ”min. 90 
m3”. 

 

Kravet fastholdes 

Y8.  Ad 5.1 
Nettoprisindekset eller andet prisindeks er 
ikke repræsentativ i forhold til 
markedsprisudviklingen på bortskaffelse af 
A2 hhv. A4 træet. 
Så i forhold til risikoen på 
markedsændringer (også beskrevet ovenfor 
ved forslaget om ændring af 
kontraktperioden), så ændrer muligheden 
for prisreguleringen ikke den store 
usikkerhed for tilbudsgiver. 

 

Se svar til U4 

 
 
 
 

Kontraktvilkår 

Nr. Spørgsmål Svar 

K1.  Pkt. 2: Under dette punkt i begge 
kontrakter fremgår det, at ydelsen 
omfatter afhentning, transport og 
behandling af hhv. A2 og A4 træ, jf. 
ydelsesbeskrivelse (Bilag D), men da disse 
udbydes som 2 selvstændige delopgaver, 
skal der vel blot stå enten A2 eller A4-træ ?  

 

Hvis opgaven går til to forskellige 
tilbudsgivere, tilrettes kontrakten. 
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A2 træ 

 

 


