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Rettelser:



Udbudsbetingelser punkt 1.23.2:
Tidligere tekst:
Vurderes på baggrund af udbudt mængde gange enhedspris angivet i tilbudslisten, jf.
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
Pris vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud.
Såfremt prisevalueringen viser, at en tilbudsgiver har afgivet en så høj pris, at det ikke er muligt at få tildelt kontrakten, til trods for maksimum point på de kvalitative kriterier, afvises tilbuddet som uantageligt.
Anskaffelsesprisen for de i delaftale 1 og delaftale 2 opstillede produkter vægtes med
85 %.
Øvrigt sortiment opstillet på side 3 i tilbudslisten tilhørende delaftale 2 vægtes med
10 %. På de positioner hvos leverandøren ikke afgiver tilbud vil prisen ved at tage
den dyreste afgivne pris og tillægge 2 %.
Kartonpriser på delaftale 1 positions nr. 1,4,5 og 8 vægtes med 5 %. Det er op til leverandøren selv at definere, hvor mange produkter en karton indeholder.
Erstattes af:
Vurderes på baggrund af udbudt mængde gange enhedspris angivet i tilbudslisten, jf.
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
Pris vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud.
Såfremt prisevalueringen viser, at en tilbudsgiver har afgivet en så høj pris, at det ikke er muligt at få tildelt kontrakten, til trods for maksimum point på de kvalitative kriterier, afvises tilbuddet som uantageligt.
Prisevalueringen for delaftale 1:
Anskaffelsesprisen vægtes med 95 %.
Kartonpriser på delaftale 1 positions nr. 1,4,5 og 8 vægtes med 5 %. Det er op til leverandøren selv at definere, hvor mange produkter en karton indeholder.
Prisevaluering for delaftale 2:
Anskaffelsesprisen vægtes med 90 %.
Øvrigt sortiment opstillet på side 3 i tilbudslisten tilhørende delaftale 2 vægtes med
10 %. På de positioner hvos leverandøren ikke afgiver tilbud vil prisen ved at tage
den dyreste afgivne pris og tillægge 2 %.

