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Pr. 21. marts 2017 er der foretaget følgende rettelser i ovennævnte udbud:
(Rettelserne er markeret med kursiv. Eventuelle rettelser til kontrakten med tilhørende bilag vil blive foretaget forud for kontraktens underskrift.)

1

Udbudsbetingelser
Pkt. 5.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet
Tidligere tekst:
Tilbudsgiverne kan til brug for deres indledende tilbud skriftligt stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Eventuelle spørgsmål skal stilles skriftligt via e-mail til den i pkt. 2.2 angivne kontaktperson.
Henvendelser skal mærkes: "Udbud af PDM-system"
Ordregiver ser gerne at eventuelle spørgsmål indeholder baggrunden for spørgsmålet samt klart og tydeligt angiver det sted i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører.
Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen vil blive besvaret.
Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan afgives senest 6
dage før tilbudsfristen.
Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret.
Spørgsmål og svar herpå vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Ordregivers hjemmeside www.udbud.rm.dk. Dette vil så vidt
muligt ske løbende.
Erstattes af:
Tilbudsgiverne kan til brug for deres indledende tilbud skriftligt stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Eventuelle spørgsmål skal stilles skriftligt via e-mail til den i pkt. 2.2 angivne kontaktperson.
Henvendelser skal mærkes: "Udbud af PDM-system"
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Ordregiver ser gerne at eventuelle spørgsmål indeholder baggrunden for spørgsmålet samt klart og tydeligt angiver det sted i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører.
Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen vil blive besvaret.
Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan afgives senest 6
dage før tilbudsfristen.
Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret.
Spørgsmål og svar herpå vil i anonymiseret form blive sendt direkte til tilbudsgivers kontaktperson i forbindelse med udbuddet.
Pkt. 5.3 Ændringer
Tidligere tekst:
Offentliggørelse af eventuelle rettelsesblade vil ske på Ordregivers hjemmeside www.udbud.rm.dk.
Såfremt tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl eller mere betydnende uhensigtsmæssigheder ved udbudsamterialtet, bedes tilbudsgiver straks gøre ordregiver opmærksom herpå, således at Ordregiver får mulighed for at afhjælp forholdet gennem offentliggørelse
af et rettelsesblad.
Opfordringen omfatter også eventuelle uhensigtsmæssigt formulerede krav til ydelse eller kontrakt. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder af betydning for tilbudsgiverne generelt, der tilmed er udtryk for en fravigelse fra det sædvanlige på markedet.
Ordregiver kan derimod ikke tage hensyn til uhensigtsmæssigheder, der alene har betydning for én enkelt tilbudsgiver.
Erstattes af:
Eventuelle rettelsesblade vil ske blive sendt direkte til tilbudsgivers kontaktperson i forbindelse med udbuddet.
Såfremt tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl eller mere betydende uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet, bedes tilbudsgiver straks gøre ordregiver opmærksom herpå, således at Ordregiver får mulighed for at afhjælp forholdet gennem offentliggørelse
af et rettelsesblad.
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Opfordringen omfatter også eventuelle uhensigtsmæssigt formulerede krav til ydelse eller kontrakt. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder af betydning for tilbudsgiverne generelt, der tilmed er udtryk for en fravigelse fra det sædvanlige på markedet.
Ordregiver kan derimod ikke tage hensyn til uhensigtsmæssigheder, der alene har betydning for én enkelt tilbudsgiver.
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Kontrakt med tilhørende bilag
Kontrakt, pkt. 13.4
Tidligere tekst:
Leverancevederlaget er angivet i Kontraktbilag 6. Leverancevederlaget udgør det samlede beløb, Regionen skal betale for Ydelser
frem til Regionens godkendelse af driftsprøven. Dette gælder dog ikke vederlag for vedligeholdelse og support, som betales i henhold til Vedligeholdelsesaftalen.
Leverancevederlaget inkluderer en engangsbetaling for den i pkt. 19 beskrevne brugsret til Systemet. Der skal således ikke betales
løbende licensafgift.
Ved opgørelse af Leverancevederlaget efter pkt. 15.1.3 og 17.3 medregnes dog øvrige betalinger, der er foretaget til Leverandøren
i henhold til Kontrakten, herunder timebaserede vederlag med det senest godkendte estimat. Dette gælder dog ikke vederlag som
betales i henhold til Vedligeholdelsesaftalen.
Erstattes af:
Leverancevederlaget er angivet i Kontraktbilag 9. Leverancevederlaget udgør det samlede beløb, Regionen skal betale for Ydelser
frem til Regionens godkendelse af driftsprøven. Dette gælder dog ikke vederlag for vedligeholdelse og support, som betales i henhold til Vedligeholdelsesaftalen.
Leverancevederlaget inkluderer en engangsbetaling for den i pkt. 19 beskrevne brugsret til Systemet. Der skal således ikke betales
løbende licensafgift.
Ved opgørelse af Leverancevederlaget efter pkt. 15.1.3 og 17.3 medregnes dog øvrige betalinger, der er foretaget til Leverandøren
i henhold til Kontrakten, herunder timebaserede vederlag med det senest godkendte estimat. Dette gælder dog ikke vederlag som
betales i henhold til Vedligeholdelsesaftalen.
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Kontraktbilag 4, pkt. 9.1
Tidligere tekst:
Kontrakten træder i kraft på Overtagelsesdagen og løber indtil den, efter reglerne herom, bringes til ophør.
Erstattes af:
Vedligeholdelsesaftalen træder i kraft på Overtagelsesdagen og løber indtil den, efter reglerne herom, bringes til ophør.
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