Sagsnr. 1-23-4-101-13-12/ EU udbud 2012/S 215-354838
Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5
Udbud af elektroder til måling af EKG, elektroder til de neurofysiologiske afdelinger samt neutralelektroder

Spørgsmål og svar til UDBUDSBETINGELSERNE
Nr.
1

Spørgsmål
Udbudsbetingelser pkt. 1.21.2

Svar
Besvares senere

Udbudsbetingelser pkt. 1.16

Besvarelsesdato

20.11.2012
Udbuds-

Hvad betyder det, at der må afgives max 2
tilbudsvarianter?
2

Modtaget

præsentation
Besvares senere

Hvad menes der med substituerbart?

20.11.2012
Udbudspræsentation

3

Udbudsbetingelser pkt. 1.16

Besvares senere

Udbuds-

Der henvises til at man kan fravige længde
på kabler samt størrelse på elektroder, men
kan man fravige om det skal være fastgel
eller vådgel?
4

præsentation

20.11.2012

Udbudsbetingelser pkt. 1.13
Er det korrekt at der skal leveres 12 USBnøgler?

20.11.2012

Ja, det er korrekt!

Udbudspræsentation

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 1 (KRAVSPECIFIKATIONEN)
1

I kolonnen med MK for Mindstekrav og BK for
børkrav står der MK på de nævnte punkter.
Betyder det at samtlige korttids- og
langtidselektroder skal være
røntgentransparent.

2

20.11.2012

Kravsspecifikationer pkt. 1.13 og 1.18

Kravsspecifikationer pkt. 9.9

OBS – OBS – OBS – OBS – OBS
Det er en fejl. Begge punkter er børkrav.
Der ligges en ny version (version 2) af
Kontraktbilag 1 (Kravspecifikationen) på
udbyders hjemmeside:
www.udbud.rm.dk den 22.11.2012
Besvares senere

Udbudspræsentation

20.11.2012

22.11.2012

Udbuds-

Kablet skal have en farvekode? Hvorfor det
og er der krav til koden?
3

præsentation
20.11.2012

Kravsspecifikationer pkt. 1.26
Øvrigt sortiment! De ting der skrives under
hver delaftale, skal de stå under fanebladet
kun for Øvrigt sortiment. Og hvilke produkter
skal skrives ind?

Det er kun de produkter, der ikke
nævnes på andre delaftaler under Øvrigt
sortiment, der skal skrives ind på
fanebladet Øvrigt sortiment.

22.11.2012

Udbudspræsentation

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 2 (TILBUDSLISTEN)
1

Tilbudsliste pkt. 9.4

Det er ikke en fejl. Elektroden anvendes
som en overfladeelektrode.

Delaftale 9 – pos. 9.4 hvad er den elektrode
til? Den er meget lille. Er det en fejl?

20.11.2012
Udbudspræsentation

Spørgsmål og svar til UDBUDSBILAGENE
1

Udbudsbilag 2B, 2C, 2D

Besvares senere

Udbuds-

Skal de vedlægges hvis de ikke bliver
udfyldt? Skal man vedlægge en blank side?
2

Vedr. Udbud 2012/S 215-354838
Pkt. 1.10.2 – Økonomisk og finansiel
kapacitet – bilag 2A

20.11.2012

præsentation
Besvares senere

20.11.2012

Besvares senere

21.11.2012

Mit spørgsmål til ovenfor anførte punkt i
udbudsmaterialet er følgende:
Skal der til tilbuddet vedlægges
virksomhedens årsregnskaber for de seneste
to år?
Eller skal de fire nævnte nøgletal oplyses i
bilag 2A og signeres af virksomhedens
revisor?
3

Vedr. Udbud 2012/S 215-354838
Pkt. 1.10.2 – Økonomisk og finansiel
kapacitet – bilag 2A

2

22.11.2012

Mit spørgsmål til ovenfor anførte punkt i
udbudsmaterialet er følgende:
Eftersom de nøgletal, der i pkt. 1.10.2 bedes
oplyst, fremgår af vores virksomheds
årsregnskaber, vil det da være
tilfredsstillende at vedlægge tilbuddet vores
revisorpåtegnede årsrapporter for de seneste
to regnskabsår samt et ikke-revisorpåtegnet
dokument med nøgletallene? (Nøgletallene er
jo dokumenteret i og trukket fra de
revisorpåtegnede årsrapporter.)
GENERELLE SPØRGSMÅL OG SVAR
1

20.11.2012

Kommentar fra Anette
Følgebreve eller tilbudsbreve bør ikke medsendes, da der er risiko for at der tages
forbehold.

2

Hvorfor er engangsskalpeelektroder ikke med
i tilbuddet?

Besvares senere

Udbudspræsentation
20.11.2012
Udbudspræsentation

3

22.11.2012

