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SPØRGSMÅL & SVAR
NR. HENVISNING

1

Kontraktbilag 2:
Tilbudslisten Delaftale 6:

SPØRGSMÅL
SVAR
For at øge konkurrencen opfordres
Positionsnummer 6.4 ændres til en frivillig
ordregiver at ændre positionsnummer 6.4 position. Se hertil ny udgave af
(størrelsen 14Gx20cm. )til en frivillig
kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.
position alt. fjerne denne størrelse, som
tilbudsgivere i stedet kan placere under
”øvrigt sortiment”. Mængdemæssigt udgør
det årligt 30stk. eller ca. 1% af det
samlede årlige forbrug.

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

11-07-2014

15-07-2014

11-07-2014

15-07-2014

Er positionen obligatorisk udelukker det
bl.a. vores virksomhed at byde ind på
denne delaftale.

2

Kontraktbilag 1:
Kravspecifikation Delaftale 8.2:

”På Ordregivers forlangende skal der kunne Ordregiver her ikke et forventet antal
tilbydes en flergangspistol, som passer til
pistoler. Behovet herfor er meget lille,
de tilbudte engangsbiopsinåle.”
hvorfor pistolerne ikke er en del af
tilbudslisten.
Har udbudsgivere et forventet antal pistoler
regionen kan tænkes behøves under
kontraktperioden?
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Kontraktbilag 1:
Kravspecifikation Delaftale 8.7:

SPØRGSMÅL
”Det vægtes positivt, at biopsinålen er
skarp, har god slagkraft, og kan skære
vævsprøver af god kvalitet.”
Udbudsgivere opfordres til at omformulere
dette krav. ”God slagkraft” omhandler
selve biopsipistolen, som har en god
fjeder/spænding/trigger og ikke selve
biopsinålen alene.
Nål og pistol som passer sammen giver
endvidere en god slagkraft.

SVAR
Kravet ændres til følgende:

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

"Det vægtes positivt, at biopsinålen er
skarp og kan skære vævsprøver af god
kvalitet.
Beskriv venligst hvorledes dette krav
opfyldes.
Afprøvning af vareprøver vil også indgå i
vurderingen."

11-07-2014

15-07-2014

11-07-2014

15-07-2014

Kravet i delaftale 9, pkt. 9.7 ændres
tilsvarende.
Se hertil nu udgave af Kontraktbilag 1 kravspecifikation

4

Kontraktbilag 1:
Kravspecifikation –
Generelle krav:

Vi undre os over ikke at finde punktet
”generelle krav”, da dette var med under
spørgerunden?

De generelle krav er indsat i "udkast til
kontrakt"

