Sagsnr. 2015-362607
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag X
Udbud af vaskerør og centrifugeløsning

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -4
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

1.1

Der mangler kontraktbilag 10,
11, 12, 13 og 14 – fremsendes
de separat?
I bedes oplyse om vi skal lave
bilag selv eller i uploader bilag
10,11,12,13,14.
Vedr. punkt 11.6 (optioner):Da
store dele af optionerne er en
del af fabrikationen af udstyret
og er nødvendigt at specificere
i forbindelse med
kontraktindgåelse, mener vi at
”eller i løbet af
kontraktperioden, inkl.
forlængelser.” skal udgå.
Det samme er gældende under
”udkast til kontrakt” pkt. 3.2
Vedr. 17.2 Nr. 4
(Oplysninger om årsomsætning
af de omfattede og tilsvarende
produkter for de seneste 3
regnskabsår. Tilbudsgiver
vedlægger f.eks. police eller
andet bevis på forsikring).

De nævnte bilag bliver oploadet på
www.udbud.rm.dk.

22. oktober

De nævnte bilag bliver oploadet på
www.udbud.rm.dk

23. oktober

I udbudsbetingelserne punkt 11.6
udgår ”eller i løbet af
kontraktsperioden, inkl.
Forlængelser”.

22. oktober

1.2

1.3

1.4

Dette punkt hænger ikke
sammen og bør rettes.

I udbudsbetingelserne punkt 3.2
udgår ”udkast til kontrakt.”

Der ønskes oplysninger om
årsomsætning.
Det er en fejl, når der står, at
tilbudsgiver skal vedlægge fx police
eller andet bevis på forsikring.

22. oktober

Besvaret

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -4

1.5

I beder om omsætning og vil
have vedlagt police!
Vedr. 17.2 Nr. 4
I bedes specificere hvad i
ønsker i dette punkt.

Der ønskes oplysninger om
årsomsætning.

23. oktober

Det er en fejl, når der står, at
tilbudsgiver skal vedlægge fx police
eller andet bevis på forsikring.
2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

2.2

2.3

2.4

1.11
Tilbudsgiver sørger for
tilslutning af el, luft, damp m.v.
til de i mindstekrav Fejl!
Henvisningskilde ikke
fundet. oplyste
tilslutningspunkter.
Her menes vel ordregiver og
ikke tilbudsgiver?
5.1
Option for minimum 3 kamre
med dobbeltkappe, påmonteret
med dampventiler, af hensyn
til sikring af termisk
desinfektion.

Er det med henblik opvarmning
i skyllezonen?
5.1
I bedes uddybe hvad der
menes med option 5.1
1.4
I bedes udspecificere hvilke

I punkt 1.11 skal ”tilbudsgiver”
ændres til ”ordregiver”, således at
det er ordregiver, der sørger for
tilslutning af el, luft mv.

22. oktober

Ja, det kan bekræftes, at optionen er
indsat med henblik på opvarming i
skyllezonen.

22. oktober

Option 5.1 er med henblik på at
kunne opvarme i skyllezonen.

23. oktober

Kommunikation skal være forberedt
for dataudveksling, ind og
2

23. oktober

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.5

2.6

krav der stilles for at
kommunikere med
Brodthagen-styringen ?
1.6
I bedes udspecificere omfanget
af den ønskede PH-måling ?
1.8
I bedes udspecificere omfanget
af den ønskede dokumentation.

udgangssignaler via Ethernet til vore
eksisterende Omron styring.
Der skal minimum være mulighed for
prøveudtagning ved alle
dobbeltkamre.
Der skal minimum være muligt at
dokumentere temperatur, termisk
desinfektion og vandniveau.

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
3.1
3.2
4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 14
4.1
4.2

3

23. oktober

23. oktober

