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Ved gennemgang af kravspecifikationerne har vi spørgsmål til punkt 5, 12.1 samt 49.
Kan disse punkter ændres fra MK til PK, således at vi har mulighed for uddybende svar?
Vi vil ikke ændre de af jer opstillede punkter fra MK til PK, da dette er en ændring i det grundlæggende element i udbuddet og i så fald vil ændringen udløse
en frist forlængelse. Det er tilladt at medsende en uddybning af punktet på trods
af at det er et MK.
Leverandørerne bedes dog være opmærksomme på at teksten skal være meget
tydeligt formuleret og ikke må indeholde nogen form for forbehold for MK.
En eventuel uddybning vil ikke indgå i evalueringen.
Punkt 28: Hvilke data mængde findes der, er patientdata verificeret og korrekte
(korrekt CPRnr), hvilken software version har disse databaser, er undersøgelserne kliniske godkendt – set og vurderet kvalitative gode af en læge.
SEMA 200:
Datamængde: 49.000 EKG-optagelser à ca. 16 kilobyte = ca. 800
megabyte
Version: 2.60.15
CPR: Uden bindestreg og ikke verificeret centralt i CPR-register
Spirare 3:
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Datamængde: 9637 patienter. Ca. 1 gigabyte.
Version: 3.37.10.R1
CPR: Med bindestreg og ikke verificeret centralt i CPR-register

Punkt 29: Hvilke datamængde findes der på disse medier, hvilket dataformat –
leverandør og version.
Data fra Herning og Holstebro:
Datamængde: ca. 7,2 gigabyte – data fra 2004 – 2012 - 200.132
EKG-optagelser. Samlet på netværks-drev.
Version: EKG-optagelser foretaget på Nihon Koden Cardiofax ECG1350K og Nihon Koden Cardiofax 9130
CPR: Både med og uden bindestreg
Data fra Aarhus Universitetshospital:
Datamængde: ca. 3,5 gigabyte – ca. 175.000 EKG-optagelser.
Samlet på netværks-drev.
Version: EKG-optagelser foretaget på Nihon Koden Cardiofax ECG1350K.
CPR: Både med og uden bindestreg. Hovedsageligt med.
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Kravspecifikationens punkt 54: Skal brugermanual vedlægges tilbuddet?
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Ja, brugermanuel skal vedlægges tilbuddet.
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Kravspecifikationens punkt 55: Er det korrekt forstået at den forespurgte dokumentation skal afleveres i tilfælde af kontraktindgåelse og ikke sammen med
tilbuddet?
Nej, det er ikke rigtigt forstået. Det skal forstås således, at forespurgte dokumentation skal leveres sammen med tilbuddet. Det understreges at dokumentationen kan leveres på enten dansk eller engelsk.
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