Spørgsmål og svar
Udbud (annoncering) Mobilt sengeapparat med DR

Spørgsmål og svar 1 af 08.09.2015
1

Kan det accepteres at vi byder ind med en lille
detektor som godt kan leve op til punkt. 4.1.10 vedr.
de ydre mål på detektoren, men som har et større
billedfelt end det i punkt 4.1.1 max felt?

2

Danske Regioners standardbetingelser - 4.6
Produktansvar og erstatningsansvar
Regionen bedes indsætte følgende: ”Ingen af
parterne er ansvarlige for driftstab, tabt avance, tab af
data, tabt produktion eller andre indirekte tab. Bortset
fra produktansvar, kan parternes samlede
erstatningsansvar i henhold til aftalen ikke overstige
den samlede pris for leverancen.”
Bestemmelsen afspejler markedspraksis og svarer i
øvrigt til den ansvarsbegrænsning, som Regionerne
selv kræver i Regionernes standard indkøbsaftale.”

3

Er det muligt at tilbyde 2 alternative produkter, der
begge opfylder kravsspecifikationerne.?

4

Jeg vil høre om det er muligt at tilbyde software raster
som alternativ til fysisk raster?

Ja. Det accepteres at detektorens
billedfelt er større end det i A-kravet
opgivne mål, så længe detektoren kan
leve op til pkt. 4.1.10.

Spørgsmål og svar 2 af 16.09.2015
Den foreslåede indsætning af følgende
accepteres og vil blive påført ved
ordreafgivelse:
”Ingen af parterne er ansvarlige for
driftstab, tabt avance, tab af data, tabt
produktion eller andre indirekte tab.
Bortset fra produktansvar, kan parternes
samlede erstatningsansvar i henhold til
aftalen ikke overstige den samlede pris
for leverancen.”

Spørgsmål og svar 3 af 21.09.2015
Det er kun muligt at afgive ét tilbud pr.
tilbudsgiver

Spørgsmål og svar 4 af 24.09.2015

4.1.3 Leverancen skal indeholde et raster til den store
detektor.
Alternativt kunne det tilføjes som B-krav at det ville
være en fordel at kunne vælge mellem fysisk og
virtuelt raster idet rastersoftware giver øget
billedkvalitet ved lavere dosis, samt bedre ergonomi.
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Nej det er ikke muligt at tilbyde software
raster som alternativ.
Det oprindelige A-krav fastholdes.

