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Spørgsmål – svar til udbud af arbejdsbeklædning 

ID Spørgsmål  Svar  

1 Skal samtlige beskrivelser i ”Bilag 1-2 – 
Kravspecifikation – produktbeskrivelse” 
opfattes som mindstekrav? 

Bilaget er et udkast til vejledende produktbeskrivelser 
for hvert produkt på den fremtidige rammeaftale for 
arbejdsbeklædning. Det skal derfor ikke opfattes som 
mindstekrav. Mindstekrav forekommer i dette 
dokument kun i forbindelse med 
sikkerhedsbeklædning og er tydeligt angivet under 
overskriften ”personlig værnemiddel”. 
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Bilag 1-1 Kravspecifikation – generelle 
krav 
Vil det være muligt at få en uddybende 
forklaring på ”e-handelsdokumenter” 
under punkt 4.4  i Bilag 1-1- 
Kravspecifikation? 
 

E-handelsdokumenter er varekataloger med 
varelinjer, priser, varenr. mv. som leverandøren 
danner via et validt elektronisk katalog i OIOUBL-
format. Det elektroniske katalog bliver herefter 
uploadet i Ordregivers elektroniske faktura samt 
ordresystem (Indfak).  
 

3 
 

Bilag 1-2 Kravspecifikation - 
produktbeskrivelse 
Ad 2.17              
Der bedes om prøver str. 40 – 42 – 
Produktet findes i str. XS – 4XL – Hvilke 
størrelser ønskes prøver i? 
 

Tilbudsgiver må vurdere hvilke størrelser der 
stemmer overens med Ordregivers krav. 
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Ad. 3.15 og 4.1 
Håndværkerbukser/Shorts – Der bedes om 
prøver i str. L – Størrelserne findes i C42 – 
C62 – Hvilke størrelser ønskes prøver i? 
 

Tilbudsgiver må vurdere hvilke størrelser der 
stemmer overens med Ordregivers krav. 
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Ad. 6.4 
Vinterkedeldragt er på tilbudslisten 
stadigvæk anført som Hi-Vis? ( Vi går ud 
fra, at krav om Hi-Vis er bortfaldet ) 
 

Det fremgår af referatet fra informationsmødet at 
vare nr. 6.4 tilrettes. Kravet om HI-VIS i varenr. 6.4 
fastholdes, men de ønskede farver udgår. Der er også 
en vinterkedeldragt i varenr. 6.1, som ikke er HI-VIS. 
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Ad. 8.3 
Artikel nr. 8.3 anført 2 gange på 
tilbudslisten men, med forskellig tekst og 
antal – Findes i kravspecifikationer kun 
som 1 artikel? 
 

Der er tale om en variation med lange ærmer. 
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Ad. 8.4 
Artikel nr. 8.4 anført 2 gange på 
tilbudslisten men, med forskellig tekst og 
antal – Findes i kravspecifikationer kun 
som 1 artikel? 

Der er tale om en variation med en anden hals. 
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8 Tilbudslisten 
2.17:  
I beder om prøver i str. 40-42, produkter 
ligger i størrelserne S, M, L etc., hvad skal 
vi oversætte det til ? 
 

Tilbudsgiver må vurdere hvilke størrelser der 
stemmer overens med Ordregivers krav.  

9 Tilbudslisten 
3.1:  
I beder om prøver i str. Liv 103-114 og liv 
85-96, det er et stort spænd, har i en 
livvidde på de personer der skal prøve ? 
 

Ordregiver har ikke disse oplysninger, men vil bede 
tilbudsgiver om vareprøver i den største ende af 
spændet. 

10 Tilbudslisten 
2.9, 7.2, 7.5 og 9.1:  
De er markeret med gul, men der er ikke 
angivet nogen størrelse på prøverne, 
hvilke størrelser ønsker i ? 
 

Ordregiver ønsker vareprøver for de fire nævnte 
varer i str.: M, L og XL. 
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Bilag 1-2 Kravspecifikation - 
Produktbeskrivelser 
14.7:                      
Sandaler kan ikke godkendes i klasse S3, 
men kan f.eks. godkendes i klasse S1 P 
(sandal med sømværn). 
 

Der er tale om en sikkerhedssandal, men Ordregiver 
har ikke anført mindstekrav. Det er derfor op til 
Tilbudsgiver at vurdere hvilken sandal han vil byde 
ind med. 
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Bilag 1-2 Kravspecifikation - 
Produktbeskrivelser 
14.9:                      
Sandal med gummiydersål, mener i ikke 
PU sål ? 
 

I Bilag 1-2 Kravspecifikation – Produktbeskrivelser 
fremgår for vare nr. 14.9 under ”personlig 
værnemiddel” at der stilles mindstekrav om PU sål. 
Tilbudsgiver må vurdere hvad han ønsker at byde ind 
med.  
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Bilag 1-2 Kravspecifikation - 
Produktbeskrivelser 
14.13:                   
Jobsko skal normalt være godkendt efter 
EN20347, skal vi se bort fra det her ? 
 

Ordregiver stiller ikke denne standard som 
mindstekrav, men ser gerne at tilbudsgiver byder ind 
med sko som opfylder standarden. 
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