Sagsnr. 1-23-4-101-24-13
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 5
Udbud af Centrifuger og tilbehør

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Der er i alt 15 typer
centrifuger.

Der gøres indledningsvist
opmærksom på, at der jf.
kontraktbilag 1 –
kravspecifikation og kontraktbilag
2 – tilbudsliste alene er 14 typer
af centrifuger.

26.02.2014

Ja

06.03.2014

Ja

Kan man byde på nogle af
typerne eller er man
udelukket hvis man ikke kan
byde på alle 15 typer?

Det er jf. udbudsbetingelserne
pkt. 1.17 ikke muligt at afgive
tilbud på dele af kontrakten.

1.2

Skal alle produkter kunne
leveres for at deltage i
udbuddet, eller er det f.eks.
nok at opfylde 80%?
Hvis alle produkter skal
tilbydes, har jeg følgende
spørgsmål:
Hvordan sikrer I at det store
størrelsesspænd i udbuddet
ikke udelukker de mest
egnede centrifuger, da
mange producenter leverer
højt specialiserede

Tilbudsgiver er således forpligtet
til at afgive tilbud på hele
tilbudslisten.
Det er jf. udbudsbetingelserne
pkt. 1.17 ikke muligt at afgive
tilbud på dele af kontrakten.
Tilbudsgiver er således forpligtet
til at afgive tilbud på hele
tilbudslisten.
Der stilles ikke krav om, at alle de
tilbudte centrifuger skal være
samme fabrikat. Tilbudsgiver kan
således godt tilbyde ét fabrikat på
en type centrifuge og et andet
fabrikat på en anden type
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produkter og derfor ikke
tilbyder alt fra micro- til
gulvcentrifuger? Og hvis de
endelig gør, kan de ikke
nødvendigvis tilbyde det
bedste bud på alle
størrelser.

centrifuge.
Der gøres ligeledes opmærksom
på, at det er muligt for flere
tilbudsgivere at afgive tilbud i
forening jf. udbudsbetingelserne
pkt. 1.8.

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

1.2.8
Kan der i
stedet for gulvmodel
centrifuger type 13 og type
14, benyttes bordmodel
med max. kapacitet på 4 x
800ml i udsvingsrotor

Nej, der skal leveres
gulvcentrifuger med kapacitet på
4x1000 mL.

05.03.2014

Ja

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE
3.1

5.1
Skal
vinkelrotor med
biocertificeret låg være
certificeret af 3. part, eller
kan leverandørens
hermetiske låg benyttes

Leverandørens hermetiske låg vil
alene kunne benyttes, såfremt at
disse er biocertificeret i henhold
til EN 61010-2-020 jf. rettelsesblad
1 af 12. marts 2014.

05.03.2014

Ja

3.2

5.3
Kan
vinkelrotor til blodprøverør
V=4 ml erstattes af en
udsvingsrotor

Nej. Vinkelrotorer kan ikke
erstattes med udsvingsroterer.

05.03.2014

Ja

3.3

5.5
Kan
vinkelrotor til blodprøverør
V=6 ml erstattes af en
udsvingsrotor

Nej. Vinkelrotorer kan ikke
erstattes med udsvingsroterer.

05.03.2014

Ja
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3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE
3.4

6.1
Skal
vinkelrotor med
biocertificeret låg være
certificeret af 3. part, eller
kan leverandørens
hermetiske låg benyttes

Leverandørens hermetiske låg vil
alene kunne benyttes, såfremt at
disse er biocertificeret i henhold
til EN 61010-2-020 jf. rettelsesblad
1 af 12. marts 2014.

05.03.2014

Ja

3.5

6.3
Kan
vinkelrotor til blodprøverør
V=4 ml erstattes af en
udsvingsrotor

Nej. Vinkelrotorer kan ikke
erstattes med udsvingsroterer.

05.03.2014

Ja

3.6

6.5
Kan
vinkelrotor til blodprøverør
V=6 ml erstattes af en
udsvingsrotor

Nej. Vinkelrotorer kan ikke
erstattes med udsvingsroterer.

05.03.2014

Ja

05.03.2014

Ja

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 4.1

Spørgsmål til "udkast til
kontrakt" pt. 1.3.1 Kundens
enheder.
"Ved enhed forstås alle
enheder, herunder
hospitaler, institutioner og
administration i RM"
Betyder det at
rammeaftalen også dækker
eks. vis lægehuse,
universiteter, kommunale
institutioner såsom
børnehaver i regionen? eller

Ved ”enhed” forstås alle enheder
som er underlagt Region
Midtjylland. Herunder hospitaler,
institutioner og administration.
Dette skal ikke forveksles med
øvrige offentlige institutioner, der
administreres igennem enten Stat
eller Kommune, som eksempelvis
universiteter og børnehaver.
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er der kun tale om sygehuse
i regionen?
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