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

12.03.2014

06.03.2014

12.03.2014

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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1.3

1.4

1.5

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.

I skriver at al materiale skal
afleveres i hard copy
(originaleksemplar i
papirform). Vil i tillade at
kontraktbilag 1 og 2 (de
mange og lange Excel ark)
kun afleveres elektronisk?
Udbudsbilag 2 pt. 3 teknisk
kapacitet. Hvor mange
reference skal der som
minimum anføres?

Nej. Materialet skal afleveres som
anført i udbudsmaterialet.

18.03.2014

24.03.2014

Der skal jf. udbudsbetingelserne ikke
anføres noget minimum af
referencer.

18.03.2014

24.03.2014

Pt. 1.10
I skriver at alle bilag under pt
1.4 skal vedlægge både som
original og på USB. Hvordan
skal dette være muligt? Flere
dokumenter kræver underskrift
hvorfor de vil blive tilsendt som
pdf fil. Mener I desuden at
udkast til kontrakt,
bekendtgørelse, kontraktbilag
4-5-6 også skal vedlægges
vores besvarelse?

Det accepteres at bilag som kræver
underskrift vedlægges i pdf format.

19.03.2014

24.03.2014

24.03.2014

24.03.2014

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

Udbudsbilag 1-10 samt kontraktbilag
1-6 skal vedlægges tilbuddet.
Udbudsbekendtgørelse,
udbudsbetingelser samt udkast til
kontrakt skal ikke vedlægges
tilbuddet.

Venligst bekræft at vi kun skal
vedlægge udbudsbilag 1-10
(dem som finder deres
anvendelse) samt kontraktbilag
1,2 og 3.
1.6

Vi vil gerne vide hvad der
ligger af særlige forhold som

Se venligst hertil
udbudsbetingelserne pkt. 1.18, hvor
2
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behørigt begrunder en 8årig rammeaftale jf.
udbudsdirektivets artikel 32,
stk. 2?

1.7

Vedr. spørgsmål/svar 1.5
Vi forstår virkelig ikke hvorfor
vi skal vedlægge alle
udbudsbilag 1-10 når nu flere
af dem ikke finder finder deres
anvendelse. Bilag 5,7 og 8 kan
vi ikke udfylde da X

[Leverandørnavn fjernet
red.] alene står som både

det fremgår at:
”Region Midtjylland opfører pt. to nye
hospitalsbyggerier DNU og DNV, som
forventes færdigbygget i henholdsvis
2019 og 2022. Region Midtjylland
ønsker en så stor grad af ensartethed
som muligt ved den tekniske
indretning af de to
hospitalsbyggerier. Formålet med
nærværende rammeaftale er således
at sikre muligheden for ensartethed
ved indretningen af de to
hospitalsbyggerier, idet dette vil
være med til at sikre optimale
ressourcegange på hospitalerne for
medarbejderne i form af ensartede
procedurer for brug, vedligehold mv.
Ensartede arbejdsgange giver
mulighed for øget stabilitet og bedre
driftssikkerhed og større fleksibilitet i
forhold til afdelingerne på de
respektive hospitaler. Da DNV altså
først forventes færdigbygget i 2022
ønsker en varighed på rammeaftalen
på 8 år.”
Jf. spørgsmål/svar 1.5 skal
Udbudsbilag 1-10 samt kontraktbilag
1-6 vedlægges tilbuddet.
Udbudsbekendtgørelse,
udbudsbetingelser samt udkast til
kontrakt skal ikke vedlægges
tilbuddet.
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teknisk og økonomisk
ansvarlig.
Desuden kræves det at vi
vedlægger alle kontraktbilag 16. Kontraktbilag 4,5 og 6 er
dokumenter der vil blive en del
af den endelige kontrakt, og
som tilbudsgivere ikke har
indflydelse på, og det giver
ikke mening at printe ud for så
at scanne ind igen i forbindelse
med tilbudsafgivelsen. Især
bilag 6 vil ikke være relevant at
udfylde for vores
vedkommende.
I skriver at "udkast til
kontrakt" ikke skal vedlægges.
Det må da betyde at
kontraktbilag 4,5 og 6 heller
ikke skal vedlægges, da de er
en del af dette dokument.

Dette krav fastholdes.

Mener i virkelig at man skal
vedlægge div. bilag som man
alligevel ikke skal udfylde, fordi
de ikke finder deres
anvendelse?
2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

2.2

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
Vi arbejder pt. på det i
overskriften nævnte udbud,
men er løbet på en
forhindring i forhold til

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

05.03.2014

12.03.2014

Se venligst ”Rettelsesblad pr. 24.
marts”, hvor punkt 1.1.6 er
ændret til:

12.03.2014

24.03.2014
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2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

kravspecifikation/løsningsbe
skrivelse Kontraktbilag 1.
Punkt 1.1.6 ” Ved
tilbudsgivning skal
Tilbudsgiver vedlægge en
kopi af betjeningsvejledning
på dansk til centrifugerne”

”Ved kontraktstart skal Tilbudsgiver
vedlægge en kopi af
betjeningsvejledning på dansk til
centrifugerne.”

Vort store sortiment gør, at
vi ikke har oversat alle
betjeningsvejledninger til
Dansk. Vi oversætter når vi
sælger en given centrifuge,
som vi selvfølgelig skal
gøre.

2.3

Jeg kan godt se, at det er et
minimus krav – men er der
på nogen måde mulighed
for, at blive taget i
betragtning trods dette ?
Vedr. centrifuge type 14.
4 liters gulvcentrifuge med
køl og varme.
Punkt 1.2.22
Kravet til + 4 grader kan
ikke opfyldes.
+7 grader er minimum.

Jf. rettelsesblad af 24/3 2014
udgår centrifuge type 14 af
udbuddet. Der vil blive uploaded
et opdateret kontraktbilag 1 –
kravspecifikation og et opdateret
kontraktbilag 2 – tilbudsliste efter
2. spørgerunde er afsluttet.

Problemet er, at X
[Leverandørnavn fjernet
red.] er den eneste
fabrikant af denne
centrifuge type, som kan
5
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2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.4

opfylde kravet til aktiv
opvarmning.
Og medmindre kravet
vedrørende køling bliver
justeret til 7 grader. vil der
ikke være nogen tilbuds
givere, som kan opfylde
betingelsen
Og dermed er alle udelukket
fra at deltage.
Desuden stilles der
spørgsmål til, hvorfor man
ønsker danske manualer
vedlagt tilbudsgivningen?
Og ikke som normalt ved
kontrakt indgåelse.

24.03.2014

24.03.2014

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

12.03.2014

Nej. Vinkelrotorer kan ikke
erstattes med udsvingsroterer.

05.03.2014

12.03.2014

Nej. Vinkelrotorer kan ikke
erstattes med udsvingsroterer.

05.03.2014

12.03.2014

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

05.03.2014

12.03.2014

Se venligst svar her til i
spørgsmål 2.2.

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE
3.1

3.2

3.3

3.4

5.1
Skal
vinkelrotor med
biocertificeret låg være
certificeret af 3. part, eller
kan leverandørens
hermetiske låg benyttes
5.3
Kan
vinkelrotor til blodprøverør
V=4 ml erstattes af en
udsvingsrotor
5.5
Kan
vinkelrotor til blodprøverør
V=6 ml erstattes af en
udsvingsrotor
6.1
Skal
vinkelrotor med
biocertificeret låg være
certificeret af 3. part, eller
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3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

3.5

3.6

3.7

kan leverandørens
hermetiske låg benyttes
6.3
Kan
vinkelrotor til blodprøverør
V=4 ml erstattes af en
udsvingsrotor
6.5
Kan
vinkelrotor til blodprøverør
V=6 ml erstattes af en
udsvingsrotor
Type 1 – 6:
Vil regionen ikke fravige
kravet om at vinkelrotorerne
til blodprøverørene 13x
75/16x100 mm også skal
have låg, oftest er det Mikro
–PP rørene der kræver
”BIO” låg. Alternativt vil der
ske en begrænsning i
udvalget af centrifuger,
rotorer og medfører højere
priser.

1 af 12. marts 2014.
Nej. Vinkelrotorer kan ikke
erstattes med udsvingsroterer.

05.03.2014

12.03.2014

Nej. Vinkelrotorer kan ikke
erstattes med udsvingsroterer.

05.03.2014

12.03.2014

Låg udgår for følgende positioner i
kontraktbilag 2 - tilbudslisten:
Pos 1.1/1.2.
Pos 1.3/1.4.
Pos 4.3/4.4.
Pos 4.5/4.6.
Pos 4.7/4.8.
Pos 5.3/5.4.
Pos 5.5/5.6.
Pos 5.7/5.8.
Pos 6.3/6.4.
Pos 6.5/6.6.
Pos 6.7/6.8.

14.03.2014

24.03.2014

05.03.2014

12.03.2014

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 6
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,

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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4.2

4.3

4.4

4.5

universiteter, kommunale
institutioner såsom
børnehaver i regionen? eller
er der kun tale om sygehuse
i regionen?
Vedrørende
dokumenter/oplysninger der
skal vedlægges udbuddet.
Er det nødvendigt at
vedlægge kopi af
kontraktbilag 4 – 5.
Pt. 4.3
Venligst bekræft at oversigt
over eventuelle
reklamationer kun pågår
produkter indenfor det
udbudte område (de
produkter rammeaftalen
omfatter).
Pt. 5.4.1.
Hvor mange instruktionskurser
skal der afholdes og af hvilken
varighed?
Venligst præciser hvor mange
træningsseancer og af hvilken
varighed leverandøren skal
afholde for Kundens teknikere.

Pt. 5.4.2
Der skal gennemføres
undervisning á 2 timers

Se venligst svar under spørgsmål nr.
1.5.

14.03.2014

24.03.2014

Kontrakten vedrører alene de anførte
produkter i kontraktbilag 2,
tilbudslisten.

14.03.2014

24.03.2014

Det skal præciseres at instruktion og
undervisning afholdes i forbindelse
med Kundens faktiske køb på
kontrakten.

14.03.2014

24.03.2014

14.03.2014

24.03.2014

I det at kontrakten vedrører en
rammeaftale, kan dette på forhånd
ikke præciseres nærmere, hvor
mange instruktionskurser der skal
afholdes og af hvilken varighed i det,
at det afhænger af købet på aftalen.
Det gør sig både gældende for
instruktion af Kundens brugere og
teknikere.
Der gøres indledningsvist
opmærksom på, at udbuddet ikke er
opdelt i delaftaler.
8
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4.6

4.7

4.8

varighed for personale i
forbindelse med køb under
delaftale 1 og 3. Venligst
præciser hvor mange gange
denne undervisning skal
afholdes. Angiv hvor mange
afdelinger der er tale om.

Det skønnes at der er tale om ca.
10 afdelinger - der forventes
derfor at skulle afholdes 10
undervisningsseancer. Det
præcise antal kan dog variere
herfra, og skal derfor ikke anses
for at være bindende for Kunden.

Vedr. undervisning (3 gange á
4 timer varighed) af teknisk
driftspersonale. Hvad skal
formålet med træningen være.
Skal Kundens tekniske
driftspersonale trænes i at
kunne udføre lovpligtigt
eftersyn?

Kunden skal ikke trænes i at
udføre de lovpligtige eftersyn.
Teknisk personale skal opnå
kendskab til centrifugernes
tekniske opbygning, således de
efter ansvars- og
afhjælpningsperiodens udløb kan
finde årsagen til fejl og evt.
udbedre mindre fejl i
centrifugerne.

Pt. 5.4.1 og 5.4.2
Det bedes generelt
tydeliggøres hvor stort
omfanget (hvor mange
træningsseancer og af hvilken
varighed) leverandøren skal stå
til rådighed for træning.
Pt. 5.4.3 & 14.1.3
Kan Kunden acceptere at
telefonsupport og on-site
responstid ydes i tidsrummet
man.-tors. 8-16 og fre. 815.30 på alle hverdage?
Pt. 6.1 og 9.1
Venligst bekræft at det påhviler
Kunden at tilsikre at de, for
opgaven, nødvendige

Se svar til spm. 4.3.

14.03.2014

24.03.2014

Nej. Telefonsupport og onsite
responstid skal ydes som anført i
udbudsmaterialet.

14.03.2014

24.03.2014

Det kan bekræftes, at det påhviler
Kunden at tilsikre at de for opgaven
nødvendige installationer er til stede.

14.03.2014

24.03.2014

Det kan bekræftes, at det påhviler
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4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 6
installationer er til stede, inden
leverandøren leverer og
installerer det bestilte.
Venligst bekræft at det påhviler
Kunden at tilsikre at
adgangsforhold (herunder
transportveje) muliggør en
standardlevering. Ved
standardlevering forstår
levering i gadeplan.

4.8

4.9

4.10

Pt. 9.3.3
Hvorledes skal man som
leverandør kunne levere "uden
unødigt ophold efter bestilling"
iht. tidsplanen. Hvad er unødigt
ophold.
Udbyder kan ikke forvente at
leverandørerne lagerfører alle
modeller i alle 8 år kontrakten
løber. Venligst præciser hvad
der forventes af leveringstid.
Pt. 5.4.1
Kræver Kunden at
servicemanualen (ikke
brugsvejledning) er på dansk
eller kan engelsk manual
accepteres?

Pt. 13.1.2

Kunden at tilsikre adgangsforhold og
transportveje som muliggør levering.
Det er jf. udbudsmaterialet ikke
defineret, at der alene kan
forekomme levering i gadeplan. Der
kan således også forekomme levering
i andre plan.
Der gøres opmærksom på, at det jf.
”Udkast til kontrakt” pkt. 11 påhviler
leverandøren, som en del af
leveringen, at opstille og tilslutte
centrifugen samt at priserne jf. pkt.
6.1.2 dækker alle de med
leverancerne forbundne
omkostninger, herunder levering,
opstilling, tilslutning, service og
support etc.
Levering til DNU skal kunne ske efter
bestilling og i overensstemmelse med
den forventede tidsplan i
kontraktbilag 4.

14.03.2014

24.03.2014

Engelsk servicemanual kan godt
accepteres.

14.03.2014

24.03.2014

Der skal foretages kontrol af 2
temperaturer.

14.03.2014

24.03.2014

”Uden unødigt ophold efter bestilling”
skal forstås som ”uden forsinkelser
som leverandøren er ansvarlige for”.

Der forventes en leveringstid på
maksimalt 6 uger fra bestilling.
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Hvor mange temperaturer
skal der foretages kontrol
af?
4.11

I kontrakt bilag 1 findes der
under min. krav centrifuge
type ...11,12,13,14. Længere
nede under "bør" krav findes
der centrifuge type
11,12,14,15.

Der vil blive uploaded et
opdateret kontraktbilag 1 –
kravspecifikation, hvor i at fejlen
er rettet, efter 2. spørgerunde er
afsluttet.

19.03.2014

24.03.2014

Vil i uploade et nyt
kontraktbilag?
Der vil efter 2. spørgerunde blive uploaded et nyt kontraktbilag 1 - kravspecifikation og et nyt kontraktbilag 2 - tilbudsliste.
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