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Indledning
I forbindelse med udbud af drift og vedligeholdelse af Nyhavn
Centralsugeanlæg i Københavns Kommune blev der den 13. januar
2016 kl. 13.00 afholdt et informations- og spørgemøde. Mødet blev
afholdt hos Københavns Kommune, Affald og Genbrug, Najlsgade
13, 2300 København S.
Hermed foreligger referat fra mødet. Referatet er lagt ud på
Kommunens hjemmeside www.kk.dk/udbud, hvorfra også alt andet
information om udbuddet kan downloades.
Referat
Mette Henriks bød velkommen til de fremmødte, og oplyste, at
udbudsmaterialet i sin helhed kan findes på Kommunens hjemmeside
www.kk.dk/udbud.
Mette oplyste, at Københavns Kommune som følge af en forespørgsel fra Envac Danmark A/S havde lagt huskelisten og serviceliste 3
op på hjemmesiden. Huskelisten forefindes i både en pdf-format og
en word-format til udfyldelse af tilbudsgiverne og Serviceliste 3 er
inkluderet i en revideret version af Appendiks 4.
Mette oplyste, at der vil blive gennemført en besigtigelse af Nyhavn
Centralsugeanlæg torsdag den 14. januar 2016 kl. 12:00.
Jørn Rasmussen skitserede kort snitfladerne mellem den del af
anlæggets styring, der er omfattet af bygherreleverancen, og den del
der indgår i aftalen vedr. drift og vedligeholdelse.
Følgende spørgsmål blev stillet ved spørgemødet:
1.

Spørgsmål vedr. reservedele til vedligeholdelse af
anlægget?
Er alle de angivne og relevante reservedele, der skal indgå i
driften og vedligeholdelsen af anlægget standard-komponenter,
eller er nogle af komponenterne patenterede?

Svar på spørgsmål:
Københavns Kommune har undersøgt, om der er reservedele til
anlægget, der er underlagt patent-rettigheder og kan oplyse, at
de anvendte dele og komponenter er standardiserede produkter
og derved ikke er patenterede.
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2.

Spørgsmål vedr. antal brugere af anlægget?
Kendes antallet af brugere til anlægget eller findes der oplysninger om affaldsmængder?

Svar på spørgsmål:
Anvendelse af Nyhavn Centralsugeanlæg medfører generering
af gennemsnitlig 10-20 tons affald pr. uge svarende til behov for
2 tømninger af komprimatorcontaineren pr. uge. Belastningen
varierer over året med de største belastninger i sommerhalvåret og specielt i turistsæsonen.
3.

Spørgsmål vedr. driftstid på Nyhavn Centralsugeanlæg?
I ydelsesbeskrivelsen er det angivet, at der med udgangspunkt i
de registrerede driftstimer af kompressoren ved de gennemførte servicetilsyn vurderes at være en faktisk sugetid for
centralsugeanlægget på 200-220 timer pr. år. Er dette korrekt?

Svar på spørgsmål:
Ja, kompressorens samlede registrerede driftstid pr. år på 200220 timer vurderes at indikere en drifts- og sugetid. Kompressoren skaber lufttryk til drift af ventiler m.v. og vurderes derfor at
give en indikation for en faktisk aktivitet af ventilerne og derved
en faktisk drifts- og sugetid for anlægget.
4.

Spørgsmål vedr. vedligeholdesplanen?
Vil det være muligt at få udleveret vedligeholdelsesplanen som
en del af udbudsmaterialet?

Svar på spørgsmål:
Københavns Kommune betragter den udarbejdede vedligeholdelsesplan som et internt arbejdsredskab. Vedligeholdelsesplanen omfatter anlægsdele som ventilatorer, komprimator og
komprimatorcontainer, separator, indkastsøjler og papirkurve.
Københavns Kommune vil i et rettelsesblad angive de anlægsdele m.v., der er omfattet af vedligeholdelsesplanen.
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