Sagsnr. 1-23-4-101-29-15
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 4
Udbud af undersøgelseslamper

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -5
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Pkt. 8.2

Tilbudsgiver skal, som angivet i pkt.
8.1, præsentere en loftmonteret og
en vægmonteret
undersøgelseslampe, som skal være
identiske med de tilbudte lamper.

11.11.2015

12.11.2015

05.11.2015

09.11.2015

Vil det sige at vi ikke kan
præsentere en mobil lampe
svarende til loftshængte eller
væghængte lampe?
Er det et KRAV at
brugergruppen SKAL se en
loftshængt lampe OG en
væghængt lampe?

Det accepteres således ikke, at der
ske præsentation ved en mobil
lampe.

Jeg gik ud fra at det var selve
lampen som var interessant –
og derfor kunne præsentere en
mobil lampe? De andre ting
kan jo klares med en tegning?
1.2
2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

Pris inkl. Levering, montering
og installation” – betyder det
at det vindende firma også skal
tilslutte el? Hvis Ja, går jeg ud
fra at der er trukket strøm til
de stedet lamperne skal
opsættes.

Der henvises til i udkast til kontrakt
pkt. 13.1.2 og 13.1.3, hvor det
fremgår, hvordan lampen skal
tilsluttes.

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.2

Pris inkl. Levering, montering
og installation” – ville det ikke
være ok at lave en pris for
selve lampen og en pris for
opsætningen? Bliver prisen
ikke relevant for hele RM eller
er det KUN til DNU? Min tanke
er hvis ex. Herning sygehus vil
bruge en lampe af samme
slags og selv vil montere,
kommer de til at betale for
monteringen…? Så det korte af
det lange er om det er ok at
opdele pris i Lampe og
montering eller om det SKAL
være én samlet pris?

Prisen skal angives inkl. levering,
montering og installation, hvorfor det
ikke er muligt at opdele prisen.
Prisen skal derfor angives som en
samlet pris.

2.3
2.4
3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
3.1
3.2
4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 7
4.1
4.2

2

05.11.2015

09.11.2015

