Sagsnr. 1-23-4-101-25-13
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 5
Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Er det en enkelt aktør på hver
delaftale – eller 1 aktør der kan
byde ind på alle 3 delaftaler ?

Ordregiver agter at indgå en kontrakt
med den leverandør, der afgiver det
tilbud, der for ordregiver er det
økonomisk mest fordelagtige i
henhold til tildelingskriteriet anført i
pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke
fundet..
Samme leverandør kan tildeles
kontrakter for én delaftale eller flere
delaftaler. Jf. pkt. 1.16 i
udbudsbetingelserne

28.07.14

08.08.14

1.2
2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

Kan det specificeres hvad
anvendelsesområder og
procedure at produkterne type
1-7 skal indgå i?

Produkterne type 1-7 indgår i
følgende anvendelsesområder:
1) I medicinrum i sengeafsnit og
ambulatorier til opbevaring af
medicin.
2) I forskningslaboratorier til
opbevaring af prøver, der
anvendes i forskningsmæssig
sammenhæng.”

04.08.14

08.08.14

2.2

Delaftale 3 Fryser Type nr. 16:
Det har ikke været os muligt at

Kravene til maksimale mål lempes:
Tidligere krav: Maksimal BxDxH =

06.08.14

08.08.14

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
finde en -140°C kummefryser,
der både opfylder krav til
størrelse og energiforbrug på
max. 65kWh/døgn.
Kan Region Midt bekræfte at
den udbudte fryser kan leveres
af mere end 1 leverandør?

1760x750x1100mm
Lempet krav: Maksimal BxDxH =
2000x800x1200mm
Kravet til maksimalt energiforbrug
lempes.
Tidligere krav: maksimalt
energiforbrug 65 kWh/døgn
Lempet krav: maksimalt
energiforbrug 70 kWh/døgn
Det præciseres at ca. nettovolumet
er 300 liter +/- 20%. Dette er
angivet i kravspecifikationen, men
ikke i tilbudslisten.
Den udbudte fryser, type 16 - kan
leveres af mere end én leverandør.
Det præciseres fsv. angår type 16,17
og 18, at ca. nettovolumen er +/20%.
Dette er blevet tilrettet står i
kravspecifikationen, men ikke i
tilbudslisten.

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
3.1
3.2
4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 4.1
4.2
2

3

