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I forbindelse med rettelsesbladet er følgende dokumenter revideret:
Tilbudslisten - rev 1
Byggesagsbeskrivelse – rev 2
Urliste N1 - rev 1
Urliste S5 - rev 1
Tegning: 73.01-E-04-1-633-001 - rev 1
Byggesagbeskrivelsen
Punkt 4.11.2
I stedet for:
Udgifter til etableringen af tilslutning og demontering af vand og afløb afholdes
af bygherren.
Læses:
Udgifter til etableringen af tilslutning og demontering afholdes af bygherren.
Urliste for N1 og S5
Her er der rettet fejl vedrørende rumnumre, der skifter ned gennem rækken for
samme hovedur. Nu er alle hovedure placeret i samme rum på listerne.
ALECTIA A/S

Tegning: 73.01-E-04-1-633-001 - rev 1
Her er hovedur flytte til det korrekte rum, som er angivet på urlisten.
Hoveduret er flyttet til etagetavle-rummet. Hoveduret var fejlagtigt placeret i
UPS-rummet.
Spørgsmål 1:

Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Danmark
Tlf.: +45 88 19 10 10

CVR nr. 22 27 89 16
www.alectia.com
raso@alectia.com
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I tilbudslisten Post 9 står der Bygning H06-8 (M) men skal det ikke være Bygning S4
Svar:
Jo, dette er korrekt. Det er rettet på den reviderede tilbudsliste.
Spørgsmål 2:
Er der krav til patch kablerne?
Svar:
Patch kablerne skal være i KAT 6a.

Spørgsmål 3:
Idriftsætning af Ur anlæg er det ikke IT afdelingen der skal gør det? Vi skal bare
have IP adressen lagt ind?
Svar:
Nej, idriftsættelsen skal varetages af entreprenøren. Der skal indtastes IPadresse udleveret af RM IT. Herefter skal det kontrolleres, at alle ure har forbindelse til hoveduret og går korrekt.
RM IT levere en liste med IP-adresser til alle hovedure.
Spørgsmål 4:
Post 1 generelt - Bruger instruktion. Hvad skal vi regne ind her. Den er sat med
9 stk.
Svar:
I forbindelse med brugerinstruktion skal der regnes med tid afsat til at sætte
den tekniske afdeling ind i brugen af hovedurene, og hvordan netværket er bygget op i det enkelte udbudsområde.
Der skal regnes med 9 stk., da der vil skulle afholdes én gennemgang for hvert
område, når området afleveres til driften.
Spørgsmål 5:
Supplerende føringsvej post. – hvad skal den indeholde, kan der aftales et fast
antal meter.
Svar:
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Nej, der afsættes ikke et fast antal meter. Der henvises til tegningerne og arbejdsbeskrivelsen og dertil præciseres:
Der skal regnes med føringsveje for kabler fra de viste ure ud til de viste kabelbakker på tegningerne.

ALECTIA A/S

Rasmus Lund Sørensen
Direkte tlf. +45 21 191 051
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