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Til de bydende
Århus, 17.05.2010
Sag nr.: F0-02
F0
Initialer: CP/MAP

Vedr.: DNU Fase 0 – delprojekt 02, Ny Sterilcentral, Århus Universitetshospital, Skejby
Indhentning af tilbud
Delaftale 10: Ultralydsapparater
På bygherres vegne skal vi, opfordre Dem til at afgive tilbud på ovenstående delaftale. Udbudet foregår
efter reglerne vedr. annonceringspligt, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007, afsnit II.
Tilbuddet afgives
gives på grundlag af vedlagte materiale og kontrakten vil blive tildelt efter kriteriet ’det
økonomisk mest fordelagtige bud’ med følgende underkriterier:

•

Økonomi

•

Opfyldelse af kravspecifikationens krav

•

Støj, ergonomi og sikkerhed

Referencematerialer
buddet skal afgives på baggrund af følgende materiale:
Tilbuddet

•

Nærværende brev

•

Tilbudsliste dateret 17.
7. majl 2010

•

Kravspecifikation dateret 11. Januar 2010

Herudover skal eventuelle rettelsesblade til beskrivelser og tegninger samt eventuelle supplerende
tegninger indeholdes i tilbuddet.
Vi beder Dem kontrollere det tilsendte materiale ved modtagelsen og sikre, at alt er modtaget,
modtaget samt
snarest bekræfte modtagelsen på mail til Christine
Chri
Pedersen, Rådgivergruppen DNU, e-mail: cp@rgcp@rg
dnu.dk.
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Tilbud
Tilbuddet skal afgives som fast pris i et år regnet fra tilbudsdagen, hvorefter prisen for de ikke leverede
varer reguleres i henhold til nettoprisindekset med basis i den måned kontrakten indgås, som forventes
at være juli 2010.
Entreprenørens tilbud skal indeholde følgende dokumenter:
•

Komplet udfyldt tilbudsliste med eventuelle forbehold anført på forsiden. Tilbudslisten afleveres
i 2 eksemplarer (1 original og 1 kopi).

•

Oplysninger iht. kravspecifikations afsnit 3.

Ved tilbudsafgivning skal tilbudslister udfyldes i sin helhed. Alle positionerne i tilbudslisten skal være
udfyldte.
Alternative tilbud accepteres, så længe der samtidigt afgives tilbud på baggrund af det udsendte
materiale.
For at et alternativt tilbud vil blive taget i betragtning skal alle mindstekrav i kravspecifikationen være
opfyldt. Der udover skal det alternative tilbud vedlægges separat udfyldt kravspecifikation iht.
kravspecifikationens afsnit 3.
Levering
Ultralydsapparaterne skal være leveret og opstillet på pladsen ultimo uge 11 2011.
Spørgsmål og rettelsesbreve
Spørgsmål vedrørende det fremsendte materiale skal være rådgivergruppen i hænde senest
mandag d. 31. maj 2010. Spørgsmål sendes pr. mail. til: Christine Pedersen, cp@rg-dnu.dk.
Rettelsesbreve vil blive udsendt digitalt umiddelbart herefter. Rettelsesbrevene vil blive offentliggjort på
www.udbud.rm.dk.
Ønskes rettelsesbrevene tilsendt direkte, opfordrer vi til at fremsende en kontakt e-mail adresse til
cp@rg-dnu.dk til modtagelse af rettelsesbrevene.
Rettelsesbrevene udsendes ikke i trykt form.
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Aflevering af tilbud
Tilbud fremsendes/afleveres til Christine Pedersen i en lukket kuvert, som mærkes:
Fase 0 – delprojekt 02, Ny Sterilcentral, AUH, Skejby
’Delaftale 10: Ultralydsapparater’
Senest
Mandag d. 7. juni 2010, kl. 12.00
På adressen:
Rådgivergruppen DNU I/S
Att.: Christine Pedersen
Hedeager 3
8200 Århus N
Det er den bydendes ansvar, at tilbud når rettidig frem.
Efter tilbudsafgivelsen vil alle tilbudsgivere blive indbudt til en præsentation og tekniske afklaring af de
tilbudte løsninger. Mødetidspunkt og sted vil blive oplyst efter tilbudsfristens udløb.
På bygherrens vegne ser vi frem til at modtage Deres tilbud.

Med venlig hilsen

Christine Pedersen
Arkitekt, Delprojektleder
Dir. tlf.: 30 10 80 05, e-mail: cp@rg-dnu.dk

