Sagsnr. 1-23-4-72-10-14
Udbud af indkøb af Automatiseret 24-7 laboratorium

Spørgsmål og svar nr. 3 til Prækvalifikationsmaterialet
Spørgsmål modtaget til med den 4. april 2014 kl. 12.00 er medtaget.
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Nr

Spørgsmål:

1

Er det muligt, at der i stedet for årlig nettoomsætning kan angives
antal processerede rør eller antal svar per år?

Spørgsmålet vedrører:
Prækvalifikationsbilag 4

Derudover – er det muligt at få LIS data? Det vil give os mulighed
for at præsentere et mere præcist tegningsforslag

Svar:
Ja, se ændret Prækvalifikationsbilag 4. Der skal
således nu angives antallet af rør, og ikke den
økonomisk omsætning for den enkelte leverance.
For god ordens skyld henvises endvidere til
spørgsmål 4. Ordregiver vurdere at beskrivelsen i
Prækvalifikationsbetingelsernes punkt 1.9.3
forsat er dækkende.
De oprindelige prækvalifikationsbilag 1-4 (side 912) i dokumentet ”Prækvalifikationsmateriale” i
det oprindelige materiale er fjernet fra
hjemmesiden,

2

Prækvalifikationsbilag 2-4
Kan det bekræftes at Prækvalifikationsbilag 2:
Tro og love erklæring - udbudsdirektivets artikel 45, er det samme
som er nævnt under pkt. 1.9.1 er nævnt som Udbudsbilag 2?

LIS-data oploades så snart disse foreligger.
Ja, det kan bekræftes.

Kan det bekræftes at Prækvalifikationsbilag 3
Regnskaber, er det samme som er nævnt under pkt. 1.9.2 er
nævnt som Udbudsbilag 3?
Kan det bekræftes at Prækvalifikationsbilag 4
Referencer, er det samme som er nævnt under pkt. 1.9.3 er
nævnt som Udbudsbilag 4?

3

Er det korrekt, at USB mærkes med ”Ansøgning vedrørende
Klinisk Logistik” eller skal alle mapper og dokumenter mærkes
med
Ansøgning vedrørende Udbud af Indkøb af Automatiseret 247 laboratorium.

Prækvalifikationsbetingelsernes
punkt 1.14

Ja, det kan bekræftes at alle dokumenter og
mapper skal angives med teksten ” Udbud af
Indkøb af Automatiseret 24-7 laboratorium”
Det er således en fejl når det fremgår af
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Spørgsmål:

Spørgsmålet vedrører:

Svar:
Prækvalifikationsbetingelsernes ”Ansøgningen
vedrører Klinisk Logistik”.

Det fremgår ikke helt tydeligt af pkt. 1.14.
1.14 - Aflevering af ansøgning
Der skal afleveres følgende eksemplarer af tilbuddet:
· 1 underskrevet originaleksemplar i papirform
Ordregiver ser gerne, at tilbuddet også afleveres i følgende
yderligere eksemplarer:
· 7 papir-eksemplar mærket 'Kopi' indeholdende kopi af den
samlede ansøgning med bilag jf. ovenfor.
· 1 USB indeholdende den samlede ansøgning. USB mærkes med
Ansøgers navn samt teksten ”Ansøgning vedrørende Klinisk
Logistik”
· Ansøgeren har ansvaret for, at indhold på USB er korrekt og
identisk med det skriftligt/elektronisk fremsendte. Er dette ikke
tilfældet, vil det være papirversionen, der er gældende.
Ansøgningen bedes afleveret i lukket emballage, og
kuverten/pakken indeholdende det samlede materiale mærkes
tydeligt med følgende tekst:
4

“Årlig nettoomsætning” … this came up in the tender introduction Prækvalifikationsbilag 4.
meeting.
Due to non-disclosure agreements with our clients we cannot
provide financial information about various installations.
Will you accept the total Sample Tubes Per Annum and/or Results
Per Annum to understand the capacity for comparison purposes?

Se besvarelse af spørgsmål 1.

5

Vil der være en agenda for dialogmøderne som skitserer udbyders
forventninger?

Ja, der vil være en agenda.

6

(Ukendt)

Hvis ja, hvornår vil vi modtage den?

Agendaen udsendes samtidig med Ordregivers
underretning om hvem der er prækvalificeret.

Vil udbyder informere leverandørerne hvem der deltager på
dialogmøderne og deres forventninger til mødet?

Ordregiver oplyser ikke om hvilke personer der
deltager på møderne, men der vil være
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7

Spørgsmål:

Vil I acceptere at leverandøren præsenterer løsninger som ikke er
på markedet i dag, men som vil være tilgængelig på
leveringstidspunktet?

Spørgsmålet vedrører:

(Ukendt)

Svar:
repræsentanter fra KBA og Indkøb &
Medicoteknik. Formålet med møderne er finde ud
af hvad markedet kan tilbyde, og på den
baggrund udarbejde brugbart udbudsmateriale.
Dette er spørgsmål vedrører selv udbuddets
genstand, og kan ikke besvares endeligt på
nuværende tidspunkt.
Ordregiver er imidlertid indstillet på at drøfte dette
under eventuelle dialogmøder, således at
spørgsmålet kan blive endeligt afklaret.

7a

Hvis spørgsmål 5 (som hos stiller af spørgsmålet var ovenstående
spørgsmål) er nej, vil I så kun acceptere at leverandøren
præsenterer løsninger der allerede er installeret i markedet?

9

Må leverandøren give mere end et tilbud med forskellige løsninger (Ukendt)
som kunne være en mulighed at vælge imellem?

(Ukendt)

Jf. ovenfor

Der må kun gives en ansøgning pr. virksomhed
som hovedleverandør under prækvalifikationen.
Under tilbudsfasen vil der muligvis være
mulighed for sideordnede bud eller
tilbudsvarianter jf. nedenfor.

10

Hvis ja til ovenstående, må leverandøren give flere tilbud baseret
på forskellige automationssystemer (Inpeco/Thermo/GLP)?

(Ukendt)

Jf. Ovenfor.

11

Vedr bilag 3. Oplysninger om samlet omsætning kan være
information som ikke ønskes videregivet (ej oplysningspligt iht.
regnskabslovgivningen i Danmark). Kan man i stedet oplyse om
bruttofortjeneste, som allerede fremgår af regnskabet?

Prækvalifikationsbilag 3

Nej. Ordregiver ønsker at få oplyst den samlede
omsætning.

12

I have a question regarding “Prækvalifikationsbilag 3 Document”:

Prækvalifikationsbilag 3

Det er ikke noget krav at en ansøger afgiver
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Spørgsmål:

Spørgsmålet vedrører:

Svar:
oplysninger om eventuelle underleverandører i
forbindelse med udfyldelse af
Prækvalifikationsbilag 3.

During the tender introduction meeting this was discussed but it
still remains unclear. Please can you clarify if the vender must
state all possible 3rd Party instrument provider’s account details in
the Prækvalifikationsbilag 3 document, separated out by company
including our own account details for the last 3 years?

Det fremgår af Prækvalifikationsbetingelsernes
punkt 1.9.2 at:
”Hvis Tilbudsgiver baserer sig på en anden
virksomheds finansielle status, skal det
dokumenteres, at denne virksomhed
hæfter solidarisk og ubegrænset for
kontraktens
opfyldelse.”
For at opfylde kravet i Prækvalifikationsbilag 3,
skal der alene vedlægges dokumentation for
virksomhedernes solidariske hæftelse, hvis man
ønsker at basere sig på en anden virksomheds
finansielle status. Der efterspørges således ikke
finansielle oplysninger om underleverandører
vedrørende Prækvalifikationsbilag 3.

Without discussion for elimination of best fit solution this list could
be very long. Therefore, can you confirm that it is enough for the
vendor to provide their own account details only, even though 3rd
party instruments will be included in their offer?

13

Virksomheder ønsker at få udleveret de tidligere udsendte
opgørelse over prøver i excel-format, hvilket imødekommes
af KBA.

(Ukendt)

Forventes up-loadet på Internettet den 4. april
2014.

14

Lars Hansen oplyste, at der er lavet en drejebog for
dialogmøderne, med bl.a. følgende spørgsmål: Hvad ser I i
opgaven og hvad ser I i løsningen?

(Ukendt)

Se spørgsmål nr. 5

Vi vil gerne sikre os at vi har de rette personer med til
dialogmødet.
Hvor finder vi denne drejebog?
15

En virksomhed foreslog en udvidelse af dialogmøderne, således at (Ukendt)
de udvides fra 2 til 4 timer. Dette overvejes af Region Midtjylland.

Ordregiver er indforstået med, at der afsættes 3
timer pr. leverandør.
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Spørgsmål:
Hvornår får vi besked om mødets længde?
Vi er i fuld gang med planlægningen og vil gerne prioritere tiden
bedst muligt.

Spørgsmålet vedrører:

Svar:

