Spørgsmål og svar
EU-udbud 2014S 200-352770
Udbud af rammesaftale til på udstyr til immunhistokemisk farvning af
vævssnit med tilhørende detektionskit

Spørgsmål og svar (12/11-2014)
1.

3.17: Hvad menes med stregkoder på
firmauafhængige reagenser?

(Ordregiver går ud fra, at spørgsmålet
handler om Kontraktbilag 1,
kravspecifikationens pkt. 3.1.17.)
Med dette menes der, at ordregiver
ønsker et system, som kan læse
stregkoder på reagenser fra andre
firmaer.

2.

7.1.3: Hvad menes med: Ved
automatiske skift - Oplys tid for
tilstandsskift. Denne tid bør være
programbar, beskriv mulighederne.

Der menes hvor lang tid der går
mellem de forskellige tilstande
specificerede i Kontraktbilag 3.6,
energiforhold (Forudsat at
tilstandsskiftene foregår automatisk).
F.eks. automatisk skift fra ”Kørsel” til
”Standby”.

3.

1.2.11: Uddybning ønskes på: Der bør
være digitalt certifikat (maskin) samt
validering heraf dette enten EAP eller
LEAP protokollen, (Redegør for
certificering og validering heraf)

Der menes hermed, om der mulighed
for at installere digitale certifikater på
udstyret f.eks. Verisign eller lignende.

4.

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer,
punkt 3.1.9 – B-krav:

Det er rigtigt at CPR nummer som
søgekriterium ikke anvendes mere, og
det slettes derfor fra punkt 3.1.9 i
kravspecifikationen. Herved bliver pkt.
3.1.9 ændret fra:

Hvorfor er håndtering af CPR nummer
relevant, når det ikke på noget
tidspunkt anvendes som
søgekriterium? Derudover er der
hensynet til patienten dvs.
dataregistertilsynes som skal være
opfyldt.

” Det ønskes at det tilbudte udstyr
kan:
• anvende dansk datoformat
(dd.mm.åå).
• håndtere ISO-latin karaktersæt
omfattende danske karakterer æ, ø, å,
• anvende dansk CPR-nummer inkl.
bindestreg som aktivt søgekriterium.”
til
” Det ønskes at det tilbudte udstyr
kan:

• anvende dansk datoformat
(dd.mm.åå).
• håndtere ISO-latin karaktersæt
omfattende danske karakterer æ, ø, å”
5.

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer,
punkt 3.1.15 – B-krav:
Hvad menes der med processtrin? Og
hvad præcis ønskes beskrevet?

6.

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer,
punkt 3.1.18 – B-krav:

Med procestrin menes, for eksempel,
hvor mange klik man skal anvende for
at komme fra softwarens hovedmenu
til informationsgivende oplysninger.
Softwarens opbygning og navigation
heri ønskes beskrevet.
Ordregiver ønsker en komplet liste.

Hvordan ønsker I bedømmelse for
farvningskvaliteten præsenteret?
kræver det en komplet liste af
samtlige antistoffer der har opnået
"good/excellent"? eller er det nok at
henvise til NordiQC´s hjemmeside?
7.

8.

9.

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer,
punkt 3.1.19 – B-krav:

Formuleringen i punkt 3.1.19
bibeholdes.

Hvorfor er antallet af forskellige
glastyper afgørende bør det ikke i
stedet for være kvaliteten der er
afgørende?

Der ønskes et åbent system som kan
anvende forskellige glastyper, også fra
forskellige leverandører.

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer,
punkt 5.1.3 – B-krav:

Mærkninger og standarder skal være
indtakt.

... Niveauer over 50dB ønskes ikke
installeret uden støjreducerende tiltag
fra tilbudsgiver. Vi antager at CE/IVD
skal være indtakt, hvilket ikke er
muligt hvis vi modificerer vores
løsning. Er det rigtig forstået at
instrumenterne skal stå i et
"maskinrum" dvs. et rum hvor
medarbejderne ikke arbejder
kontinuerligt?

Da der er tale om en rammeaftale til
mange forskellige hospitaler, vil dette
afhænge af det enkelte
installationssted.

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer,
punkt 6.1.2 – B-krav:

Samme som i spørgsmål 8, mærkning
og standarder skal være indtakt.

For det tilfælde, at det er muligt at
anvende jeres egne centrale
trykluftsystem - vil I da se bort fra

kravet om CE/IVD? Det er således, at
hvis man ændre konstruktionen på
udstyres, da vil det ikke længere være
CE godkendt.
10. Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer,
punkt 7.1.3 – B-krav:

Se svar på spørgsmål 2.

Hvad menes med automatisk skift oplys tid for tilstandsskift? Beskriv
venligst eksempler på dette.
11. Kontraktbilag 3.5 – Forbrugsvarer
Her ønskes en pris for 120.000
detektionskit. De 120.000 er det
udelukkende test til Aarhus?

Nej, der er ikke tale om 120.000
detektionskits til AUH.
Der er tale om et samlet estimatet på
120.000 analyser(glas) per år for det
udstyr som ordregiver indkøber på
rammeaftalen hos de leverandører
som måtte komme på rammeaftalen.
På den baggrund ønskes en pris på
detektionskit samt en pris for den
enkelte analyse(glas).

12. Kontraktudkast - 14.2
Applikationstræning, andet afsnit
Bør udgå da vi ikke træner patienter
og ændres for at matche den udbudte
leverance.

”… med patienter…” slettes så
sætningen ændres fra:
”Applikationstræningen omfatter
træning med patienter, således at
deltagerne kan:…”
til
”Applikationstræningen omfatter
træning, således at deltagerne
kan:…”

13. Bilag 2 mangler, er det en fejl?

14. Udbudsbetingelser 1.17.3: styk 4e ,
hvilke laboratorier drejer det sig om?

Bilag 2 kan først udfærdiges ved
konktraktskrivning, hvorfor den ikke er
uploaded.
Da der udbydes en rammeaftale er det
ikke på forhånd muligt, at specificere
installationsstederne.
Derfor ændres første del af afsnit
1.17.3 B-krav i udbudsbetingelserne
fra:
” For hvert installationssted på

leveringsplanen i kontraktbilag 4
er der udarbejdet et sæt B-krav
(konkurrencekrav), der indgår i
tilbudsevalueringen jf. pkt. 1.22.
Opfyldelsen af B-krav vil i nogle
tilfælde helt eller delvist kunne
ske med de hardware- og
softwarekomponenter, der
betinges af A-kravene, og som
derfor udgør
tilbudskonfigurationen.
I andre tilfælde vil opfyldelsen
eller mer-opfyldelsen af B-krav
forudsætte hardware- og
softwarekomponenter ud over
tilbudskonfigurationen. Disse
hardware- og
softwarekomponenter udgør
”udstyrsoptioner”.
Tilbudsgiver forventes i
kontraktbilag 1 for hvert
installationssted fyldestgørende at
besvare om og hvorledes alle Bkrav opfyldes samt vedlægge de i
kravspecifikationen i kontraktbilag
1 efterspurgte diagrammer og
tegningsmateriale…”
til
” Der udarbejdes et sæt B-krav for
hele rammeaftalen
(konkurrencekrav), der indgår i
tilbudsevalueringen jf. pkt. 1.22.
Opfyldelsen af B-krav vil i nogle
tilfælde helt eller delvist kunne
ske med de hardware- og
softwarekomponenter, der
betinges af A-kravene, og som
derfor udgør
tilbudskonfigurationen.
I andre tilfælde vil opfyldelsen
eller mer-opfyldelsen af B-krav
forudsætte hardware- og
softwarekomponenter ud over
tilbudskonfigurationen. Disse

hardware- og
softwarekomponenter udgør
”udstyrsoptioner”.
Tilbudsgiver forventes i
kontraktbilag 1 for rammeaftalen
fyldestgørende at besvare om og
hvorledes alle B-krav opfyldes
samt vedlægge de i
kravspecifikationen i kontraktbilag
1…”
15. 1.2.7 – 1.2.13 Hvis kravet opfyldes
skal stadig beskrives?

Ja.
(Ordregiver går ud fra, at der henvises
til Kontraktbilag 1 – ark 2, IT tekniskekrav)

Spørgsmål og svar (20/11-2014)
16. Kontraktbilag 1- Kravspecifikationer –
3.1.17
Beskriv venligst hvorfor det er
relevant at kunne håndtere stregkoder
på firmauafhængige reagenser? Hvis
man anvender firmauafhængige
reagenser som f.eks. antistoffer, da vil
man anvende prep-kit til dette.

Det skyldes et ønske om et så åbent
system som muligt.
B-kravet bibeholdes derfor.

Spørgsmål og svar (27/11-2014)
17. Kontraktbilag 3, 3.1 Tilbudskonfiguration:

Ordregiver præcisere at der ved
udfyldelse af Kontraktbilag 3, 3.1 –
Tilbudskonfigurationen, alene skal
angives en pris for et enkelt stykke
udstyr.

Er samlede pris ment som 1 stk.
udstyr, 13 stk. udstyr eller antal
udstyr der kan udføre 120.000 glas pr.
år
Mht. til de 120.000 glas pr. år, se svar
på spørgsmål 11.

