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Revideret pr.: 9/5-2018 

Spørgsmål og svar til udbud vedr.: Kantinedrift i Landbrugsstyrelsen 

 

Nr.  Henvisning til 

udbudsmaterialet  

Spørgsmål Svar 

1. Bilag A+B Vi kan se at maxvederlaget pr ansat 

er dobbelt så højt i København som i 

Augustenborg. Vi opfordrer til at 

max vederlaget på begge lokationer 

reguleres. 

Det maksimale årlige tilskudsloft i henholdsvis Nyropsgade og 

Augustenborg er beregnet med udgangspunkt i et tilskud pr. 

forventet daglig bruger af kantinen på ca. 33 kr. (med udgangspunkt 

i 240 salgsdage om året.) 

Der er pt. cirka 325 daglige brugere af kantinen i Nyropsgade. I 

Augustenborg er der pt. cirka 75 daglige brugere af kantinen, men 

det forventes at der med et helt nyt kantineareal, som vinderen af 

nærværende udbud vil skulle benytte, vil være grundlag for et 

dagligt brugerantal på ca. 100 personer i Augustenborg. 

 

Det bemærkes at der – udover betaling for frugtordningen – alene 

ydes tilskud til dækning af lønudgifter i forbindelse med 

kantinedriften. 

 

Ordregiver vurderer på denne baggrund ikke at der er grundlag for at 

ændre i de fastsatte maksimale tilskudslofter for henholdsvis 

København og Augustenborg. Hvis de faktiske daglige brugerantal 

viser sig at være væsentligt anderledes end forudsat i 

udbudsmaterialet – og det har betydning for behovet for bemanding i 

kantinen – kan det dog give grundlag for en efterfølgende op- eller 

nedjustering af vederlaget. 
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2. Bilag A+B I Augustenborg estimeres et max 

tilskud kr. 792.000 til dækning af 

lønudgifter der skal dække et 

kundeunderlag på 350 personer 

svarende til 2.262,90 

kr./år/medarbejder 

 

I København estimeres et max 

tilskud kr. 2.565.840  til dækning af 

lønudgifter der skal dække et 

kundeunderlag på 700 personer 

svarende til kr. 3.665,00 kr. / år 

/medarbejder 

 

Kan det oplyses hvilken årsag der er 

til forskellen pr. medarbejder der er 

de to steder ? 

Er der mulighed for at opnå samme 

max tilskud pr. medarbejder i 

Augustenborg, som der er i 

København ? 

Det maksimale årlige tilskudsloft i henholdsvis Nyropsgade og 

Augustenborg er beregnet med udgangspunkt i et tilskud pr. 

forventet daglig bruger af kantinen på ca. 33 kr. (med udgangspunkt 

i 240 salgsdage om året.) 

Der er pt. cirka 325 daglige brugere af kantinen i Nyropsgade. I 

Augustenborg er der pt. cirka 75 daglige brugere af kantinen, men 

det forventes at der med et helt nyt kantineareal, som vinderen af 

nærværende udbud vil skulle benytte, vil være grundlag for et 

dagligt brugerantal på ca. 100 personer i Augustenborg. 

 

Det bemærkes at der – udover betaling for frugtordningen – alene 

ydes tilskud til dækning af lønudgifter i forbindelse med 

kantinedriften. 

 

Ordregiver vurderer på denne baggrund ikke at der er grundlag for at 

ændre i de fastsatte maksimale tilskudslofter for henholdsvis 

København og Augustenborg. Hvis de faktiske daglige brugerantal 

viser sig at være væsentligt anderledes end forudsat i 

udbudsmaterialet – og det har betydning for behovet for bemanding i 

kantinen – kan det dog give grundlag for en efterfølgende op- eller 

nedjustering af vederlaget. 

3. Bilag A+B Bilag A+B Punkt 33 

Receptionsmenu – ønskes 4 forslag 

pr. prisgruppe dvs. 16 forslag i alt? 

Der ønskes kun 1 forslag pr. prisgruppe = 4 forslag i alt. 

4. Bilag A+B Bilag A+B Punkt 41 Ordregivers 

pris – for delaftale A er angivet 

134.736 stk. frugt pr. år, bør 

makspris for frugtordningen (side 

26) ikke være det dobbelte, dvs. kr. 

505.260,-? I så fald bør prisloft for 

samlet evalueringspris justeres 

tilsvarende. 

Delaftale A: 

Der er tale om en fejl i udbudsmaterialet. Maksprisen på 252.630 kr. 

pr. år for frugtordningen er korrekt, men antallet af stk. frugt der skal 

leveres årligt er angivet forkert. De korrekte tal ser således ud: 

 

I henhold til frugtfordelingsoversigten (bilag A2) skal der pt. leveres 

802 stk. frugt to gange om ugen, og der tages udgangspunkt i 84 

uddelinger om året. 

- 802 stk. frugt x 84 uddelinger = 67.368 stk. frugt 
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- 67.368 stk. x 3,75 (makspris pr. stk.) = 252.630 kr. i årlig 

makspris. 

5. ESPD Skal der udfyldes en ESPD på begge 

aftaler, hvis vi ønsker at byde på 

Delaftale A og Delaftale B 

Hvis en tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på begge delaftaler, skal 

ESPD kun udfyldes i ét eksemplar. 

6. Leveringsaftale 

A og B, afsnit 7 

Leverandøren kan ud fra nuværende 

ordlyd blive gjort 

erstatningsansvarlig for et 

ubegrænset stort beløb for 

personskader og/eller tingskader 

forvoldt pga. af fejl eller 

forsømmelse, og vi foreslår at der 

indsættes en maksimering af 

leverandørens erstatningsansvar 

svarende til forsikringssummen på 5 

mio. kr. pr. skade pr. år. 

Ordregiver ønsker ikke at ændre i leveringsaftalens bestemmelser 

vedrørende leverandørens erstatningsansvar. 

7. Bilag A+B, pkt. 

31 - menuplaner 

Det angives, at tilbudsgiver skal 

fremsende menuplaner for 4 uger. 

Det er en utrolig krævende opgave, 

som I vores vurdering kræver et 

uhensigtsmæssigt stort tidsforbrug. 

Vi henstiller til, at kravet ændres, så 

tilbudsgiverne blot skal fremsende 

én ugemenu. 

Ordregiver fastholder kravet om at leverandøren skal fremsende 

forslag til menuplaner for 4 uger. 

8. Bilag A1 Kan det oplyses, hvordan 

ansættelsesforholdet for 

medarbejder 7 skal tolkes, iht 

oplysningen om at 

ansættelsestidspunktet er "Ekstern 

bureau" 

Medarbejder 7 er lejet hos en ekstern leverandør, og er ikke en del af 

de medarbejdere der ift. virksomhedsdragelsesloven skal overdrages. 

9. Bilag A1 Kan det oplyses, hvilken flexordning 

medarbejder 6 er ansat på, samt 

hvilken refusion der kan påregnes 

Medarbejder nr. 6 er ansat på den gamle flexordning fra før 1. januar 

2013. 
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Der modtages 50 % i løntilskud til mindstelønnen, og medarbejderen 

får pt. 23.430,79 kr. pr. måned. 

Ordningen hedder: ”Genbevilling af tilskud til ansættelse i fleksjob” 

10. Bilag A1 Flexjobmedarbejder – hvor mange 

timer arbejder vedkommende og 

hvor stor en del af lønnen bliver 

refunderet? 

I bilag A1 fremgår det, at medarbejder nr. 6 

”køkkenmedhjælper/flexjob” har en arbejdstid på 37 timer om ugen. 

 

Der modtages 50 % i løntilskud til mindstelønnen, og medarbejderen 

får pt. 23.430,79 kr. pr. måned. 

 

 

Ændringer i udbudsmaterialet: 

 

Bilag A3: 

- Vedr. rekvisitionssalg:  

Den nuværende kantineleverandør i Nyropsgade (delaftale A) har oplyst, at de angivne salgstal for rekvisitionssalg, 

fordelt på de enkelte produkter, har været angivet forkert i bilag A3. Der er nu uploadet et revideret bilag A3 

indeholdende de korrekte salgstal. I bilag A+B "fælles kravspecifikation", side 5, er angivet et estimeret samlet tal 

for rekvisitionssalg i Nyropsgade i 2017 på 625.864 kr. Dette tal er korrekt, og ændres ikke som følge af de 

opdaterede specificerede salgstal i bilag A3.  

 


