
AFKLARINGSBREV 1 
 

Bofa, den 10. april 2017 

 

Spørgsmål/svar til det af Bofa udsendte udbudsmateriale. 

Bofa har den 09. marts 2017 offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i henhold til 

Tjenesteydelsesdirektivet vedrørende ”Neddeling af Voluminøst affald og kompostering af 

Have/parkaffald”. I henhold til udbudsmaterialet var der frist for spørgsmål til udbudsdokumenterne 

mandag den 03. april 2017. 

 

For at sikre grundlaget for, at de nødvendige afklaringer kan benyttes ved evt. tilbudsgivning, 

lægges nærværende afklaringsbrev på Bofas hjemmeside www.bofa.dk/udbud. De kendte 

potentielle tilbudsgivere (de der p.t. har rekvireret ESPD) har fået direkte svar pr. mail. 

 

Spørgsmål/svar til det omhandlede udbud. 

Spørgsmål vedr. materiel. 

”Er det et krav fra Bofas side, at der skal være kontinuerlig drift på pladserne eller tillader Bofa en 

mobil løsning, hvor man som aktør samler større mængder sammen og fragter udstyr til Bornholm 

nogle gange om året? Her tænkes specifikt på neddelings- og sorteringsudstyr.” 

SVAR Bofa kræver, at der skal være en kontinuerlig drift på pladserne. Dette skyldes blandt andet 

Bofas begrænsede lagerplads og evt. rotteplager i have/parkaffaldet. Dette kræver, at de oplagrede 

mængder skal begrænses. Behovet for udsortering af biobrændsel og kompost varierer ligeledes en 

del. En løsning hvor udstyr flyttes fra Bornholm i perioder ses således ikke at opfylde Bofas behov. 

 

 

Spørgsmål vedr. evalueringsmængder 

”I henhold til prisevalueringen (pkt. 14.4) ønskes oplyst Bofas på forhånd indkalkulerede mængder 

til hver priskategori – altså tonnagen der vægtes i evalueringen – således man kan udregne en 

præcis pristotal ift.” 

SVAR Bofa kan oplyse følgende evalueringsmængder: 

- Transport og neddeling af haveaffald i 1.a   -   4400 ton 

- Transport og neddeling af haveaffald i 1.b   -  4600 ton 

- Milevending og vanding af kompostmiler i 1.c   -   40.500 ton 

- m3 i 15 mm sortering i 1.d   -   8500 m3 

- m3 i 40 mm sortering i 1.e   -   1000 m3 

 

 

Med venlig hilsen 

Cæsar Funch Jensen 

Miljøchef 

 

http://www.bofa.dk/udbud

