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1.

Udbudsbetingelserne: Pkt. 3.6
Energiforhold. Vi kan ikke se at dette
bilag findes i udbudsmaterialet.

Udbudsbilag 3.6 er nu uploaded.

2.

Kravsspecifikationen: Pkt. 1.C Hvorfor
er afdelingerne Århus NB og Århus TH
ikke medtaget?

Analysetal for Aarhus NB og Aarhus
TH er indregnet i analysetallet for AUH
Skejby pga. den forestående
udflytning af hele AUH til Skejby. KIA
Skejby vil fremadrettet overtage alle
analyserne for AUH

3.

Validerings protokollen: Hvorfor er
Microtitterplader ikke nævnt?

Valideringen vil kun omfatte
søjleagglutinationskortene, da alle
patientanalyser skal udføres i disse.
Mikrotiterpladerne vil kun blive
evalueret på baggrund af svarene i
kravspecifikationen

4.

… der bliver henvist til nogle bilag jeg
ikke kan finde. Det drejer sig om
udbudsbilag 1, 3A og 3B. Skal vi blot
bruge vores egne dokumenter her,
eller er der et bestemt format i
ønsker? Jeg går ud fra at Bilag 2 skal
udgøres af vores dokumenter.

Udbudsbilag 1, 3A og 3B er vedlagt
som de sidste sider i
udbudsbetingelserne.
Det er korrekt, at udbudsbilag 2A og
2B udgøres af tilbudsgivers egne
dokumenter.
Hvad angår udbudsbilag 2C, benyttes
ordregivers skema.
For udbudsbilag 2D, 2E og 2F gælder
det, at tilbudsgiver kan anvende
ordregivers bilag.
Med hensyn til kontraktbilag 2,
aftalekonfiguration, udarbejdes dette
dokument først når der skrives
kontrakt. Dette laves på baggrund ag
den tilbudte tilbudskonfiguration.

5.

Jeg har kort gennemgået alle
dokumenter, og det ser ud som om der
er noget galt med excel arket i:
Udbudsmateriale/Udbudsbetingelser og

I bilaget ønsker ordregiver en
analysepris pr. analyseresultat, på
baggrund af det i ”Kontraktbilag 1 –
kravspecifikation” oplyste forbrug.

bilag/Løsning 1 delaftale 2/
kontraktbilag 3.5 – i fanebladet
”Analysepris”. (Man kan ikke se hvad
der ønskes pris på.)

Ordregiver har for en god ordens
skyld lavet et eksempel på hvordan
arket skal udfyldes.
Se dokument: ”Kontraktbilag 3 5
Forbrugsvarer – EKSEMPEL”
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