Spørgsmål og svar
EU-udbud 2013/S 243-422396
Udbud af tandem massespektrometre (LC/MS/MS systemer)

Spørgsmål og svar af 23/1-2014
1.

Jeg har et spørgsmål til udbud nr. 2013/S243422396, Kravspecifikation delaftale 2 til ÅKH,
Nørrebrogade:
Vil I uddybe pkt. 5.1.1. - hvad menes der med,
at tilbudsgiver afholder ordregivers udgifter til
validering af instrumentet, incl. forbrugsvarer?

Udgifterne til forbrugsvarer i forbindelse med
valideringen vil være begrænsede. Det vil højst
dreje sig om indkøb af en enkelt HPLC/UPLC
kolonne.

2.

Er det muligt at få udbudsmateriale på
Engelsk?

Nej, det er ikke muligt.

3.

Tjekliste bilag mm. Kan dette fremsendes i
editerbar version(evt. ikke PDF)?

4.

Der stilles krav om fremsendelse af 1
originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag
samt 1 kopi af tilbud.
Omfanget af bilag vil være ret omfattende.
Vil det derfor være muligt alene at fremsende
TILBUD i papirformat – resten elektronisk
enten på USB eller CD-ROM?

Pdf-versionen af udbudsbetingelserne er
erstattet af en word-version, så det nu er
muligt at skrive i bilagene.
Nej, dette er ikke muligt.

5.

Kravspecifikationer - Delaftale 1
Pkt. 4.1.1: ” Det tilbudte udstyr skal have en
følsomhed, så det ved brug af rutineanalysemetoden kan detektere 20 pg
Amfetamin, amfetamin-D5 etc….”
De 20 pg, er det den totale mængde, som
sættes på kolonnen, eller betyder det f.eks.
20ng/mL, hvoraf der injiceres 10µl?
Endvidere: Er det et krav at alle nævnte
specifikationer, særligt de krav der stilles til
følsomhed, udføres med high resolution i Tofmode > 15000?

6.

Kravspecifikationer - Delaftale 1
Pkt. 4.1.3: Kan I bekræfte, at dynamisk
område udregnes fra analytisk LLOQ?

Apparatet skal kunne detektere amfetamin, etc
i opløsninger med en koncentration på 20
ng/mL.
Det er ikke et krav at de ovennævnte
følsomheder udføres i high resolution TOFmode>15000.

Det dynamiske område udregnes fra analytisk
LLOQ.
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7.

Vi har ikke kontrakter/forsikringer der kun
dækker reservedele som efterspørges i
kontraktbilag 3. 3. Kan vi eventuelt skrive N/A
i felterne og hvilken betydning har det for
vurderingen?
Vores andre service løsninger adresserer
denne del.
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Hvis felterne ikke udfyldes med den
pågældende oplysning vil jeres tilbud blive
erklæret ikke-konditionsmæssigt.

ORDREGIVER HAR NU SVARET PÅ SAMTLIGE INDKOMNE SPØRGSMÅL
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