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REV1 af
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I afsnittet ændres sætningen fra:
Profilerne, der er udtryk for den
gennemsnitlige belastning af
beredskaberne på årsbasis, ugebasis
og på døgnbasis i delområde 1, er
baseret på tilgængelige historiske
data fra 2011 og 2012.
Til følgende:
Profilerne, der er udtryk for den
gennemsnitlige belastning af
beredskaberne på årsbasis, ugebasis
og på døgnbasis i delområde 1, er
baseret på tilgængelige historiske
data fra 2012, 2013 og 2014.

og tilbudsbilag.

Tilbudsbilag 7 Aktivitetsprofiler og
historiske data for delområderne Øst,
Nord og Syd, s. 27 ff
Ordregiver offentliggør reviderede
årsprofiler, hvor der er foretaget
genberegning af 2013 aktiviteten.

Se revideret udgave
REV1 af
Udbudsbetingelser
og tilbudsbilag.

Jf. spørgsmål 52
Tilbudsbilag 7 Aktivitetsprofiler og
historiske data for delområderne Øst,
Nord og Syd, s.27 ff
I bilaget er angivet historisk data
opgjort pr. delområde. Som tilføjelse
til bilag 7 offentliggøres historiske data
opgjort pr. responstidsområde.

Se Zip-mappe
Responstidsområder
offentliggjort den
24.10.14.

Jf. spørgsmål 54
Udbudsbetingelser og
tilbudsbilag

03.11.14

Tilbudsbilag 7 Aktivitetsprofiler og
historiske data for delområderne Øst,
Nord og Syd
Alle årsprofiler, ugeprofiler,
døgnprofiler og historiske data samt
historiske data fordelt på postnummer
genberegnes for delområderne Nord
og Syd.

Se revideret udgave
REV2 af
Udbudsbetingelser
og tilbudsbilag.

Jf. spørgsmål 110
Tilbudsbilag 7 Aktivitetsprofiler og
historiske data for delområderne Øst,
Nord og Syd
Overskrifter revideres i tilbudsbilaget.

Se revideret udgave
REV2 af
Udbudsbetingelser
og tilbudsbilag.

Zip-mappe Responstidsområder
Samtlige filer revideres.

Se revideret udgave
REV1 af Zip-mappe
Responstidsområder

Jf. spørgsmål 110
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Udbudsbetingelser og
tilbudsbilag

11.11.14

Ordregiver accepterer, at den nævnte
dokumentation i Udbudsbetingelser
9.1 Personlige forhold, 9.2 Økonomisk
og finansiel kapacitet samt 9.3
Teknisk kapacitet vedlægges én gang
for samtlige delaftaler, der afgives bud
på. Dette er betinget af, at det
udtrykkeligt skal fremgå af materialet,
at dokumentationen gælder alle
delaftaler, der afgives bud på.

offentliggjort
03.11.14.
Se revideret udgave
REV3 af
Udbudsbetingelser
og tilbudsbilag.

Dog gælder for følgende
dokumentation, at denne skal afgives
separat for hver delaftale, der gives
bud på:




9.1 Personlige forhold, pkt. 5
Oplysning om, hvor stor en del af
kontrakten, tilbudsgiver har til
hensigt at overlade til underleverandører.
9.2 Økonomisk og finansiel kapacitet, pkt. 4: Tilbudsbilag 5 Erklæring vedr. sikkerhedsstillelse.

Ordregiver kan ligeledes acceptere, at
underbyggende dokumentation til
Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelser
vedlægges én gang for samtlige delaftaler, der afgives bud på. Dette er
betinget af, at de enkelte løsningsbeskrivelser tydeligt angiver, hvilke
fælles dokumenter, der henvises til.
Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at
der i tilbuddet udtrykkeligt og klart
angives tilbuddets udformning.
Jf. spørgsmål 137
Udbudsbetingelser og
tilbudsbilag

13.11.14

Afsnit 10.1.1 Pris, s. 16
Efter afsnittes sidste punktum tilføjes
følgende:
Ved beregningen af den samlede
kontraktsum for en delaftale vil
grundbetalingen for hhv. driftsår 1-4
og 5-8 blive tillagt det beregnede
variable vederlag for den planlagte
kørsel i kategori C og D for herved at
sikre korrektion for moms og
lønsumsafgift, jf. BEK nr. 54 af
23/01/2013 Bekendtgørelse om

Se revideret udgave
REV4 af
Udbudsbetingelser
og tilbudsbilag.
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momsrefusion for kommuner og
regioner.
Beregningen af det variable vederlag
for en delaftale foretages af
ordregiver på grundlag af de i
Tilbudsbilag 7 ”Aktivitetsprofiler og
historiske data for delområderne Øst,
Nord og Syd” oplyste historiske data
for gennemsnitlige objektive kilometer
og antal ture i kategori C og D og den
i Kontraktbilag 3, Vederlag/Pris
afsnit 1.4 ”Variabel betaling for
kategori C og D-kørsler” fastsatte pris
på 50 kr. pr. kilometer.
Jf. spørgsmål 147
Afsnit 4.2 Tilbudsfrist, s. 8
Som følge af ovennævnte præcisering
udskydes tilbudsfristen til onsdag den
19. november 2014 kl. 12.00
I afsnit 4.2 erstattes fristangivelsen
afsætningen:
senest den 19. november 2014, kl.
12.00
Afsnit 4.5 Tidsplan, s. 10
Konsekvensrettelser foretages i
afsnittet som følge af fristudskydelsen.
Kontrakt om
ambulancetjeneste
mv.
06.10.14

Afsnit 5.1.1 Opsigelse, s. 6
I afsnittet ændres sætningen
Opsigelsesvarsel er 6 måneder til
følgende: Opsigelsesvarsel er 12
måneder.

Se revideret udgave
REV4 af
Udbudsbetingelser
og tilbudsbilag.

Se revideret udgave
REV4 af
Udbudsbetingelser
og tilbudsbilag.
Revideret udgave
REV1 af Kontrakt om
ambulancetjeneste
mv. offentliggjort den
03.11.14.
Se revideret udgave
REV1 af Kontrakt om
ambulancetjeneste
mv.

Jf. spørgsmål 81
Afsnit 27.4 Sikkerhedsstillelse s. 22
Sætningen ændres fra: Såfremt
kreditvurderingen hos det valgte
pengeinstitut, forsikringsselskab,
kreditforening eller tilsvarende falder
til under det krævede niveau, skal

Se revideret udgave
REV1 af Kontrakt om
ambulancetjeneste
mv.
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ordregiver meddeles herom inden for
5 arbejdsdage.
Sætningen ændres til: Såfremt
kreditvurderingen hos det valgte
pengeinstitut, forsikringsselskab,
kreditforening eller tilsvarende falder
til under det krævede niveau, skal
ordregiver meddeles herom inden for
30 arbejdsdage.
Jf. spørgsmål 87
Afsnit 27.4 Sikkerhedsstillelse s. 22
Afsnittet revideres i overensstemmelse
med besvarelsen af spørgsmål 97 og
104.
Kontrakt om
ambulancetjeneste
mv.

03.11.14

Afsnit 27.4 Sikkerhedsstillelse s. 22
Afsnittet er revideret i
overensstemmelse med besvarelse af
spørgsmål 97 og 104 besvaret den
24.10.14.

Se revideret udgave
REV1 af Kontrakt om
ambulancetjeneste
mv.
Se revideret udgave
REV1 af Kontrakt om
ambulancetjeneste
mv.

Følgende sætninger udgår:
Sikkerheden bortfalder først, når
ordregivers eventuelle krav mod
leverandøren efter kontraktophør er
endelig opgjort og honoreret.
Bortfald af sikkerheden kræver
skriftlig accept fra ordregiver.
Leverandørens anfordringsgaranti
stillet ved Tilbudsbilag 4
Sikkerhedsstillelse og Tilbudsbilag 5
Erklæring om sikkerhedsstillelse er
undergivet dansk ret og enhver tvist,
som måtte opstå i forbindelse hermed,
herunder tvister vedrørende
sikkerhedsstillelsens eksistens eller
gyldighed, skal afgøres ved voldgift
ved Voldgiftsinstituttet efter de af
Voldgiftsinstituttet vedtagne regler
herom, som er gældende ved
indledningen af voldgiftssagen, i
overensstemmelse med hvad der i
øvrigt gør sig gældende for denne
kontrakt.
Følgende sætning sættes ind efter
afsnittets 10. punktum:
Sikkerhedsstillelsen løber, indtil den
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frigives af ordregiver. Frigivelse sker
efter leverandørens anmodning, 3
måneder efter driftsperiodens
afslutning i henhold til denne
kontrakt, med mindre ordregiver
forinden har rejst krav om udbetaling
under garantien.
Følgende sætning sættes ind som
sidste sætning i afsnittet:
Leverandørens anfordringsgaranti
stillet ved Tilbudsbilag 4
Sikkerhedsstillelse og Tilbudsbilag 5
Erklæring om sikkerhedsstillelse er
undergivet dansk ret og tvister med
relation til denne sikkerhedsstillelse
afgøres ved danske domstole, mens
indsigelser fra leverandøren eller
pengeinstitut/kautionsforsikringssels
kab om andre forhold afgøres jf.
Kontraktens afsnit 47 Tvister.
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation

Revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation
offentliggjort den
03.11.14.

24.10.14

Afsnit 1.2.1 Opgavens omfang s. 7
Efter afsnittes fjerde punktum
indsættes følgende sætning:
Ordregiver vil give et varsel på 6
måneder for tilkøb af yderligere
akutbilsberedskaber.

Revideret udgave
REV2 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation
offentliggjort den
11.11.14.
Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Jf. spørgsmål 56
Afsnit 4.2.1.2 Krav til udstyr i
køretøjerne, s. 27.
Efter Sammenklappelig
evakueringsstol til transport af
siddende patienter fra etage til
køretøj, som kan laste op til 200 kg.
Denne skal ikke bæres, men kunne
køre på fast underlag og trapper,
f.eks. ved hjælp af hjul og larvefødder.

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.
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tilføjes følgende:
Det kan accepteres, at leverandøren
som alternativ til evakueringsstol
medbringer trappemaskine, der også
kan fungere som evakueringsstol.
Trappemaskine skal kunne laste op til
200 kg.
Jf. spørgsmål 65
Vedrørende afsnit 4.2.5.4 Krav til
udstyr i køretøjer, s. 35.
Punkt 4 og punkt 5 udgår af
materialet:
• Sammenklappelig evakueringsstol
til transport af siddende patienter fra
etage til køretøj, som kan laste op til
200 kg. Denne skal ikke bæres, men
kunne køre på fast underlag
ogtrapper, f.eks. ved hjælp af hjul og
larvefødder.
• Trappemaskine (batteridrevet) til
patienttransport op og ned ad
trapper, som kan laste op
til 160 kg.

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Punkt 4 og punkt 5 erstattes af
følgende krav:
•Trappemaskine til patienttransport
op og ned ad trapper, som kan laste
op til 200 kg.
Jf. spørgsmål 65
Afsnit 4.2.1.2 Krav til udstyr i
køretøjerne, s. 29
Punktet:
 Spineboard skal leve op til
beskrivelsen i EU standard
DS/EN 1789:2010 eller
tilsvarende.
Ændres til:
 Spineboard skal leve op til
beskrivelsen i EU standard
DS/EN 1865:2010 eller
tilsvarende.

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Jf. Spørgsmål 66

7

Afsnit 4.2.5 Sygetransportkøretøjer, s.
32 og afsnit 4.2.5.1 Krav til
leverandørens personale s. 32
I tekstafsnittet 4.2.5.1 Krav til
leverandørens personale s. 32
slettes sidste del af sætningen (…)”og
desuden har en godkendelse i henhold
til LBK 107 af 30. januar 2013 og BEK
399 af4. maj 2006.(...).

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Under afsnit 4.2.5
Sygetransportkøretøjer i indsættes
følgende sætning:
”Leverandøren er ansvarlig for at
sikre, at leverandøren har de
fornødne tilladelser og i øvrigt følger
gældende lovgivning, herunder LBK
nr. 107 af 30/01/2013 Bekendtgørelse
af lov om taxikørsel m.v. (Taxiloven)
og BEK nr. 399 af 04/05/2006
Bekendtgørelse om særlige krav til
taxier mv.
Afsnit 6.1.3 Disponering af
paramedicinerbemandede
ambulancer, s. 44.
Første sætning i afsnit 6.1.3 ændres til
følgende:
Når der til indsatser med behov for
avanceret præhospital indsats
visiteres en
paramedicinerkompetence skal
nærmeste ledige
paramedicinerbemandede beredskab
(ambulance eller akutbil) disponeres.

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Jf. spørgsmål 72
Afsnit 6.1.3 Disponering af
paramedicinerbemandede
ambulancer, s. 44.
Afsnittets henvisning til afsnit 8 rettes
til: De i afsnit 7.4 Servicekrav specifikt
for de enkelte delområder angivne
paramedicinerbemandede
ambulancer må kun undtagelsesvis
disponeres til kategori D-kørsler (…)
Afsnit 7.4.2 Servicekrav for delaftale 2
delområde Nord, s.57
Postnumrene 4581, 4583, 4591, 4592,
4593 tilføjes opremsningen i
sætningen der beskriver omfanget af
delområde Nord – responstidsområde

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.
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Holbæk.
Jf. spørgsmål 76
Afsnit 7.4.3.4 Krav om højere
kompetenceniveau, s.63
Efter sætningen:
-1 ambulanceberedskab placeret i Nr.
Alslev (postnr. 4840) med en
disponibel opgavetid på
mindre end 11 timer pr. døgn tilføjes
følgende sætning:
Ordregiver kan acceptere, at den
paramedicinerbemandede ambulance
placeres i Stubbekøbing (postnr.
4850) i stedet for i Nr. Alslev (postnr.
4840).
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation

03.11.14

Jf. spørgsmål 79
Afsnit 4.2.5.1 Krav til leverandørens
personale s. 32
Efter kravet:
• Et HRL-AED kursus certificeret af
ERC og afholdt af arrangør godkendt
af Dansk Råd for Genoplivning inden
for det seneste år før kontraktstart
samt opdatering mindst hvert andet
år.
Tilføjes følgende:
Ordregiver kan oplyse, at ordregiver
vil acceptere et kursus, der følger
ERC’s guidelines og således i kvalitet
og omfang kan sidestilles med kravet
om et HRL-AED kursus certificeret af
ERC og afholdt af arrangør godkendt
af Dansk Råd for Genoplivning som
alternativ. Kurset skal være afholdt
inden for det seneste år før
kontraktstart og skal opdateres
mindst hvert andet år.

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Jf. spørgsmål 67
Afsnit 4.2.5.1 Krav til leverandørens
personale s. 32
Efter kravet:
• Et førstehjælpskursus afhold af
arrangør godkendt af Dansk
Førstehjælpsråd inden for det seneste
år før kontraktstart samt opdatering
mindst hver andet år.
Tilføjes følgende:
Ordregiver vil acceptere at kravet om

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.
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Et førstehjælpskursus afhold af
arrangør godkendt af Dansk
Førstehjælpsråd kan erstattes af et
kursus af tilsvarende kvalitet og
omfang. Kurset skal afholdes inden
for det seneste år før kontraktstart
samt opdateres mindst hver andet år.
I forlængelse af kravet tilføjes:
For begge krav gælder, at det ved
tvivl er op til leverandøren at godt
gøre, at et afholdt kursus er af
tilsvarende kvalitet og omfang.
Ordregiver er berettiget til, gennem
hele kontraktperioden, at foretage
kvalitetssikring af de anvendte
kurser.
Jf. spørgsmål 67
Afsnit 7.4.2 Servicekrav for delaftale 2
delområde Nord s. 57
Postnumrene 4684 (Holmegaard) og
4160 (Herlufmagle) slettes i 1., 4. og 6.
sætning.

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Jf. spørgsmål 110
Afsnit 7.4.2.2 Krævede responstider
for kategori A og B kørsler,
responstidsområde Slagelse s. 58
I tabellerne Kategori A og Kategori B
genberegnes kolonne 3 Realiseret i
2013.
Der er foretaget ændring i Kategori A,
kolonne 3, række 2, hvor 35 % er
ændret til 37 %.

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Jf. spørgsmål 110
Afsnit 7.4.3 Servicekrav for delaftale 3
delområde Syd s. 60
Postnumrene 4684 (Holmegaard) og
4160 (Herlufmagle) tilføjes i 1. og 3.
sætning og slettes i 6. sætning.

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Jf. spørgsmål 110
Afsnit 7.4.3.1 Krævede responstider
for kategori A og B kørsler,
responstidsområde Næstved s. 61

Se revideret udgave
REV1 af
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I tabellerne Kategori A og Kategori B
genberegnes kolonne 3 Realiseret i
2013.
Der er foretaget ændring i Kategori A,
kolonne 3, række 2, hvor 26 % er
ændret til 24 % og række 3, hvor 68 %
er ændret til 69 %.
Der er foretaget ændring i Kategori B,
kolonne 3, række 2, hvor 55 % er
ændret til 56 %.

Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Jf. spørgsmål 110
Afsnit 3.7 Krav til tekniske
disponenter på AMK-Vagtcentralen
s.21
Efter afsnittets 5. punktum indsættes
følgende:
Ordregiver stiller ved ibrugtagning af
nye it-systemer undervisere til
rådighed, der dog alene vil stå for
uddannelsen af et begrænset antal
superbruger pr. delaftale. Efter
oplæring af superbrugerne forventes
leverandøren selv at uddanne øvrigt
personale i brugen af AMKVagtcentralens it-systemer.

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.

Jf. spørgsmål 14 besvaret den 24.10.14
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation

11.11.14

Afsnit 4.2.1.1 Krav til køretøjer og
materiel s. 27
Efter sætningen: Ambulancerne må
ved idriftsættelse i Region Sjælland
maksimalt være fire år gamle og må
på intet tidspunkt i driftsperioden
overskride en maksimal alder på 9 år,
hvor alderen beregnes fra køretøjets
indregistrering.
Indsættes følgende:
Ordregiver accepterer, at køretøjer,
der anvendes som reserveambulancer
og/eller ambulancer til indsættelse
som ekstra materiel har en højere
alder end 4 år ved idriftsættelse i
Region Sjælland forudsat, at
køretøjerne lever op til alle øvrige
krav i kontrakten. Køretøjerne må på
intet tidspunkt i driftsperioden
overskride en maksimal alder på 9 år,
hvor alderen beregnes frakøretøjets
indregistrering.
Jf. spørgsmål 136

Se revideret udgave
REV2 af
Kontraktbilag 1
Kravspecifikation.
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Kontraktbilag 3
Vederlag/Pris

Revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 3
Vederlag/Pris
offentliggjort den
24.10.2014.
Revideret udgave
REV2 af
Kontraktbilag 3
Vederlag/Pris
offentliggjort den
03.11.14.

06.10.14

Tabel 5 Eksempel på korrektion af
grundbetaling ved faldende
henholdsvis stigende aktivitet, s. 6
I cellen ”Faktiskbetaling v.
årsafslutning”- ”År 8” ændres til: G kr.
+ 7,2 %

Revideret udgave
REV3 af
Kontraktbilag 3
Vederlag/Pris
offentliggjort den
13.11.14
Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 3
Vederlag/Pris.

Jf. spørgsmål 92
Afsnit 5.1.3 Variabel betaling
(Delaftale 1-3), s. 13
Sætningen i afsnittet ændres fra:
Leverandøren skal inden for 7
kalenderdage efter modtagelsen af
afregningsgrundlaget fremsende
eventuelle kommentarer til
afregningsgrundlaget, hvorefter
ordregiver udarbejder det endelige
afregningsgrundlag.

Se revideret udgave
REV1 af
Kontraktbilag 3
Vederlag/Pris.

Sætning ændres til følgende:
”Leverandøren skal inden for 10
arbejdsdage efter modtagelsen af
afregningsgrundlaget fremsende
eventuelle kommentarer til
afregningsgrundlaget, hvorefter
ordregiver udarbejder det endelige
afregningsgrundlag.
Jf. spørgsmål 94
Kontraktbilag 3
Vederlag/Pris

03.11.14

Tabellerne 1, 2 og 3 genberegnes som
konsekvens af flytning af postnumrene

Se revideret udgave
REV2 af
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4684 (Holmegaard) og 4160
(Herlufmagle) fra delområde Nord til
delområde Syd.

Kontraktbilag 3
Vederlag/Pris.

Jf. spørgsmål 110
Der er endvidere foretaget
konsekvensrettelser i tabel 1 og 3, jf.
spørgsmål 57.
Tabel 1: Realiseret akut aktivitet i
driftsåret 2013 fordelt på
aktivitetstype og delområde
Tabel 2: Realiseret planlagt
ambulancekørsel i driftsåret 2013
fordelt på aktivitetstype og delområde
Tabel 3: Baselineaktivitet fordelt på
delområde
Tabel 5: Eksempel på korrektion af
grundbetaling vedfaldende
henholdsvis stigende aktivitet, s. 6I
Tabel 5 ændres sidste celle i kolonnen
Årets løbende Grundbetaling (G) fra G
kr.+ 6 til G kr.+ 4,8 %.
Kontraktbilag 3
Vederlag/Pris

13.11.14
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Kontraktbilag 3a Prisbilag, s. 16-18
Under hver af overskrifterne Delaftale
1 Delområde Øst, Delaftale 2
Delområde Nord og Delaftale 3
Delområde Syd tilføjes, efter sidste
punktum i teksten, følgende sætning:
Ved beregningen af den samlede
kontraktsum for en delaftale, jf.
udbudsbetingelsernes afsnit 10.1.1
Pris vil grundbetalingen for hhv.
driftsår 1-4 og 5-8 blive tillagt det
beregnede variable vederlag for den
planlagte kørsel i kategori C og D for
herved at sikre korrektion for moms
og lønsumsafgift, jf. BEK nr. 54 af
23/01/2013 Bekendtgørelse om
momsrefusion for kommuner og
regioner.

Se revideret udgave
REV2 af
Kontraktbilag 3
Vederlag/Pris.
Se revideret udgave
REV3 af
Kontraktbilag 3
Vederlag/Pris.
Se revideret udgave
af Kontraktbilag 3a
Prisbilag tilgængelig
i word-format.

Jf. spørgsmål 147

13

