ANSKAFFELSE:

KJØP AV AMBULANSEFLYTJENESTER

VADSØ 24.01.17

Tillegg 12: Endringer, spørsmål og svar til konkurransen
Evt. Endringer i konkurransegrunnlagets dokumenter som følge av endringer/spørsmål vil markert med rød skrift i de reviderte dokumentene.
Ref.

Spørsmål/endringer

12.1

Kravspesifikasjon punkt 3.2.12:
Kan bestilleren bekrefte att efterlevelse av regelverket
EU-OPS Subpart/kapitel Q rekker for oppfyllelse av
oppdraget (da Subpart Q er strengere enn den norske
arbeids- og hviletidsbestemmelser)?
To clearify the question asked about 1.6.6 (Tillegg 9);
If a aircraft are not able to fly north of North 80 in Bodö
Oceanic Control, the equipment that needs to be
installed in addition to the standard AHRS, is a IRS alike
system which allows the aircraft to operate further
north. The system have a weight of around 3 kgs and
comes with additional cost on the aircraft.

12.2

Evt.
henvisning
til kravspesifikasj
onen

Dato
besvart/endret

3.2.12

Det vises til Regelverk for norsk sivil luftfart, BSL-D 1-1 Forskrift om
luftfartsoperasjoner, § 5, og BSL-D 1-1a Gjennomføring av EU-OPS i Norge, §
6.

24.01.17

1.6.6

Det vises til Vedlegg A Kravspesifikasjon 8.1.3 Nødvendige operative
godkjenninger, (NAT HLA approval) og 1.6.6 Two Long Range Navigation
Systems.
Tilbyder skal inneha godkjennelse for å operere i NAT HLA luftrom senest
01.03.19.
Det er stilt et obligatorisk krav om to long range navigasjons system (LRNSs)
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12.3

Eftersom upphandlingen kan bli föremål för en
virksomhetsoverdragelse vore det lämpligt att
anbudsgivare delges nuvarande avtal och lönenivåer.
Finns någon möjlighet att få ut detta på något sätt?

12.4

Because of the requirement that the winning tenderer
must take over the current contractors personnel,
please provide the following information.
A summary of current total wage costs, as well as per
person and function, including vacation days, vacation
pay etc,
A list of all employees and their job titles,
All current employment contracts and applicable
central and local collective agreements, and
A list of the number of employees that are on longterm sick-leave, ie more than one month.






Oppdragsgiver har tilskrevet dagens operatører og bedt om opplysninger i
forhold til en eventuell virksomhetsoverdragelse, ut fra hensynet til
likebehandling og forutberegnelighet i situasjoner hvor
virksomhetsoverdragelse kan være aktuelt.
Disse opplysningene er vedlagt i den form de er oversendt fra dagens
operatører, se Vedlegg 1. I vedlegg 1 er det sladdet bort informasjon som
går på anledningen Oppdragsgiver har til å innhente denne informasjonen
fra dagens operatører i tjenesten. Slik Oppdragsgiver ser det har dagens
operatør ved utlevering av disse opplysningene tilstrekkelig redegjort for de
interne anliggender som angår en potensiell virksomhetsoverdragelse.
Det vises for øvrig til Konkurransegrunnlaget punkt 3.5 om
Virksomhetsoverdragelse.
Det henvises til svar på spørsmål 12.3. Oppdragsgiver vil videre understreke
at spørsmålet om det vil bli aktuelt med en virksomhetsoverdragelse ikke er
avklart jf punkt 3.5 i konkurransegrunnlaget og svar på spørsmål 11.3.
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