Sagsnr. 1-32-72-1-16
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 1
Udbud af hardware til præhospitale køretøjer

Nr.
1

Udbudsmaterialets pkt.
Delkrav 1.21 Ekstern højtaler

2

Delkrav 2.6 Separate antenner for
GPS og GSM

3

Kontraktbilag – 3, Prisbilag

4

Spørgsmål
 Hvad er de formelle krav til denne eksterne
højtaler – eller formuleret anderledes: Hvis
denne byder kan levere en løsning med
integreret højtaler i Tablet/PC’en, som kan give
en tilstrækkelig lyd til at denne kan opfattes af
brugeren i ambulance miljøet, vil dette da være
en accepteret løsning for opfyldelse af MK krav
1.21?
 Vil en løsning med fælles monteringsfod for de
to antenner, der herved kan monteres i eet
monteringshul, kunne opfylde dette MK krav
2.6 til adskillelse?
 Det fremgår af udbudsbetingelserne, punkt 8.2
Form, side 11, at ”Tilbudsgiver bedes indsætte
sit navn i Kontraktbilag 2 og 3 i feltet
”Tilbudsgivers navn””
Denne tilbudsgiver kan ikke finde feltet
”Tilbudsgivers navn” på Kontraktbilag – 3,
Prisbilag. Vil Ordregiver opdatere Kontraktbilag
– 3. Prisbilag, eller skal vi se bort fra dette
ønske/krav?
 Regionen har i forbindelse med "Udbud af
hardware til præhospitale køretøjer
(ambulancer, akutlægebiler m.v.)".: Sagsnr.:
1-32-72-1-16."udbedt sig dokumentation fra
uafhængigt testhus. Dette er fra vores
samarbejdspartner underlagt NDA og jeg har i
den forbindelse medsendt en NDA som jeg skal
bede Regionen underskrive således at vi kan
medsende det ønskede materiale.

Svar
Det er ikke en opfyldelse af mindstekravet, at der
leveres en integreret højttaler. Der skal således,
uagtet at der eventuelt leveres en integreret
højttaler, leveres en ekstern højttaler.

Ja, en sådan løsning vil opfylde mindstekravet.

Der er samtidig med dette skema uploadet en ny
og opdateret udgave af Kontraktbilag 3, hvor feltet
"Tilbudsgivers navn" er tilføjet.

Ordregiver er indforstået med, at der kan være
behov for at indgå en fortrolighedserklæring (NDA)
i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Regionen har
derfor d.d. uploadet en NDA, som man som
tilbudsgiver kan indsende til regionens underskrift
inden tilbudsafgivelsen, hvis det skønnes
nødvendigt.

Nr.

Udbudsmaterialets pkt.

5

Kontraktbilag 8 - Serviceaftale –
pkt. 3.2

6.

Option Kontraktbilag 3 samt
udbudsbetingelser 12.4.1

Spørgsmål
Vi ser gerne at have den underskrevne NDA
retur senest mandag 12.2.2017 således at vi
kan svare konditionsmæssigt på jeres udbud.
 Kan Regionen beskrive hvordan den forventer
at integrationen med Regionens leverandør af
de software applikationer der kører på systemet
sker. Forventer Regionen at leverandøren har
integrationsansvaret?



Kan Regionen verificere om optionen i forhold
til tekniske krav er identisk med det beskrevne
i selve udbuddet. Således at den eneste forskel
er skærm størrelsen men alle øvrige krav skal
overholdes.

2

Svar

Ordregiver forventer, at Leverandøren opfylder
kontraktens pkt. 7 om samarbejde. Tilsvarende
forventer Ordregiver, at Ordregivers
softwareleverandører samarbejder med
Leverandøren på lignende vis. Det vil sige, at
Leverandøren ikke har et ensidigt
integrationsansvar.
Ja ordregiver kan bekræfte dette. De tekniske krav
vil være de samme.

