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Mobile digitale sengeapparater

Svar
Spørgsmål og svar 1 af 16.11.2012
Vedr. kravspecifikationen Bilag C:
A-kravet pkt. 4.14 ændres til et Bkrav med Prioritet 1. Der
Er det et ufravigeligt krav mht. skuffestørrelsen i pkt.
uploades nyt Bilag C
4.1.4?
kravspecifikation.
Er bilag Q tiltænkt dette udbud
Ja, Bilag Q er tiltænkt dette
udbud.
Vedrørende afprøvning af udstyret ønskes dette fra uge Afprøvning finder sted fra uge 2
2 og frem, kan der på nuværende tidspunkt siges noget
til uge 11.
om i hvilken uge det sidste udstyr afprøves. Der ser i
øvrigt ud til at værre sammenfald imellem den ønskede Der uploades ny udbudsplan til
afprøvning og de i leverance planen nævnte tidspunkter udbudsbetingelserne pkt. 4.14.
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som ligeledes er uge 2
Bilag C, pkt. 5.1.10: Er der noget specifikt udstyret skal
kunne? Vil I uddybe. Er dette punkt relevant til mobile
apparater?
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Bilag P: Skal Bilag P udfyldes og afleveres til udbyder?
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Bilag D, pkt. 2.1.2: Kan det accepteres at udstyret ikke
har indbygget DVD-brænder, men at det i stedet kan
sende til afdelingens DICOM-brænder?
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Bilag E: Bilag E nævner at ibrugtagning af udstyret er
uge 2-2013. Dette stemmer ikke med, at der er
forventet ordretildeling i uge 9-2013. Hvad er den
korrekte tidsplan?
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Dette punkt er ikke relevant for
mobile apparater. Kravet udgår.
Bilag P skal ikke udfyldes og
afleveres til udbyder. Bilag P er
det skema brugerne anvender og
udfylder i forbindelse med
afprøvning af apparaterne.
Kravet udgår.

Det er en fejl i Bilag E, nyt bilag
uploades.
Der uploades endvidere ny
udbudsplan til
udbudsbetingelserne pkt. 4.14.
Udbudsbetingelser pkt. 4.10, Afprøvning af det tilbudste Se svar i spørgsmål 3.
udstyr: Er det muligt at få en mere præcis afgrænsning
af afprøvningsperioden inkl. tidligste dag for første
afprøvning og seneste dag for sidste afprøvning. Af
hensyn til reservation af vores demo-apparat.
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