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Spørgsmål og svar – Kontraktbilag X
Udbud af EPJ-borde

Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014
1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3
Nr.

Spørgsmål

1.1

Hvornår forventer man at
referatet fra informationsmødet
indeholdende evt. spørgsmål
og svar bliver offentliggjort?

Svar

Billede af eksempel vist på
informationsmødet.
http://www.ergotron.com/ProductsD
etails/tabid/65/PRDID/405/language/
sv-SE/Default.aspx

Modtaget

Besvaret

20.10.2014

23.10.2014

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3

Billede af vogn vist på
informationsmødet. Yderligere
information kan læses her:
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/fil
es/Hospital/HEMidt/OM%20OS/NYHEDSbrev/NYHED
Sbrev%202013/201213_NYHEDSbre
v_uge51.pdf
Vidoe kan ses på dette link:
https://www.youtube.com/watch?v=
A0zBXH5uhA4.

1.2

Vedr. Udbudsbilag 2 – Tro og
love erklæring om forfalden
gæld til det offentlige om
udbudsdirektivet artikel 45,
pkt. 3 Supplerende

Der henvises i øvrigt til de indledende
bemærkninger omkring de tanker
regionen har for brug af bordet, som
der blev henvist til i forbindelse med
informationsmødet.
Ja, det bekræftes, men husk
underskrift på bilag.
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22.10.2014

23.10.2014

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3

oplysninger ved gæld over
kr. 100.000

1.3

Vil ordregiver bekræfte, at
hvis tilbudsgiver i pkt. 2 oplysning om ubetalt,
forfalden gæld til det
offentlige har svaret at dette
beløb udgør kr. 0,00
Så skal der ikke udfyldes
noget i pkt. 3 - supplerende
oplysninger ved gæld over kr.
100.000 således at felterne
forbliver tomme.
Udbudsbilag 3 – Oplysning
om personlige forhold samt
økonomisk/finansiel og
teknisk faglig kapacitet, pkt.
3.1. referencelist.

Vi har ikke sat krav om antal, så
angiv dem I har, men 3-5 referencer
vil være nok.

22.10.2014

23.10.2014

21.10.2014

23.10.2014

Hvor mange referencer
ønsker ordregiver oplyst i alt ?
2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 – KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

punkt 1.1 omhandlende
arbejdspladsens indretning
Udvikling af et EPJ bord, som
opfylder alle nævnte
vejledninger og
bekendtgørelser, vil ikke være
realistisk. Følges
vejledningerne 100% vil EPJ
bordet blive stor og
uhåndterlig, men man kan i
stedet tilstræbe at opfylde så

Det er et minimumskrav at bordet
lever op til bekendtgørelser. De
anførte vejledninger skal anses som
”vejledninger”.
I forbindelse med evalueringen af
bordet, vurderes hvorledes det
efterlever bekendtgørelser og i hvor
høj grad det efterlever
vejledningerne samt i øvrigt at det
fungerer som en velfungerende
arbejdsplads.
For delaftalen med Stå-bordet, er
3

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 – KRAVSPECIFIKATIONEN

2.2

meget som muligt. Spørgsmål:
Vil det være et ufravigeligt
krav, at vejledninger og
bekendtgørelser følges 100%

ovenstående ikke gældende.

punkt 1.4 omhandlende
standard ISO/EN 60.601-1
Spørgsmål: Vil anvendelse af
skilletransformator som
beskrevet på vedlagte
principskitse bilag 1 kunne
godkendes?

Under behandling. Nyt svar mandag
eller tirsdag i uge 44.

2.3

punkt 1.8: benyttelse af IT
udstyr uden fast tilslutning
til 230V
Spørgsmål: Skal EPJ bordet
forsynes med et batteri der kan
drive PC og skærm?

2.4

Vil der i fremtiden kun
bruges bærbare pc på disse
borde, eller vil der også
være løsninger hvor der
bruges løs tastatur, løs 15
tommer skærm og en løs
CPU under bord.
Eller er det en blanding af
begge dele.

Svar den 29.10.2014:
Punktet ændres til følgende tekst: De
elektriske dele skal være godkendt
som medicinsk udstyr i henhold til
det generelle direktiv (93/42/EØF).
Som beskrevet er det et
minimumskrav at der kan arbejdes
på udstyret uden tilslutning af strøm,
så hvordan tilbudsgiver løser dette,
er op til tilbudsgivers fantasi.
Som teknologien er nu, er det
primært bærbare pc’er, men det vil
sandsynligvis også tilfælde hvor det
vil være en stationær pc. Jo mere
fleksibel jo bedre, så det er op til
tilbudsgivers kreativitet.

2.5
3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
3.1
3.2
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21.10.2014

29.10.2014

21.10.2014

23.10.2014

16.10.2014

23.10.2014

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 4.1
4.2
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