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.

2.3

2.4

Dog vil jeg meget gerne have
præciseret i delaftale 1, om der
er tale om decideret laboratorie
frys/køl eller mere kliniske? I
skriver i svaret i 1.
spørgerunde at der er tale om
medicin og prøver.
Laboratorie er vel mere til kemi
og særligt brandfarlige stoffer.?
delaftale 3. pkt. 3.19:
Må man tilbyde en fryser der
kan reguleres i et større
område end det nævnte?

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.
Anvendelsesområdet er iht.
spørgsmål/svar pkt. 2.1.
Det præciseres, at køle-/ og
fryseskabe i delaftale 1 ikke
anvendes til kemi og brandfarlige
stoffer.

Ja frysere må gerne kunne reguleres
i et større område.
Kravene i delaftale 3 pkt. 3.19 er
2

12.08.14

22.08.14

15.08.14

22.08.14

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
minimumskrav.
3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
3.1

Vil vi anmode regionen om også, at
tillade en afvigelse på max. målene
af enhederne.
Vores skabe er en smule bredere
og højre, men ikke så dybe. Så de
vil ikke fylde så meget ud i rummet
til gavn for den daglige drift.

Kravene til maksimale mål for
delaftale 1 og 2 fastholdes iht.
kontraktbilag 2 Tilbudslisten.
Kravene til maksimale mål (angivet i
kontraktbilag 2 Tilbudslisten) for
delaftale 3 ændres:
Type 16:
Tidligere krav iht. spørgsmålsrunde 1
(spørgsmål/svar pkt. 2.2):
Maksimal BxDxH =
2000x800x1200mm
Ændret krav:
Maksimal BxDxH =
2100x900x1200mm
Type 17:
Tidligere krav:
Maksimal BxDxH =
690x960x2000mm
Ændret krav:
Maksimal BxDxH =
720x960x2100mm
Type 18:
Tidligere krav:
Maksimal BxDxH =
970x960x2000mm
3

15.08.14

22.08.14

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
Ændret krav:
Maksimal BxDxH =
970x960x2100mm
Vi accepterer ikke alternative tilbud.
Der skal derfor tilbydes et produkt
per positionsnummer. Der skal
tilbydes ét skab, der kan anvendes til
begge anvendelsesområder angivet i
spørgsmål/svar pkt. 2.1.

3.2

Det er oplyst at produkterne type
1‐7 har to forskellige
anvendelsesområder – hvordan
ønskes det at der indleveres tilbud
på de to typer skabe? Begge typer
produkter på en tilbudsliste som
kontraktbilag 2 eller en tilbudsliste
for produkterne til hver af de to
angivet anvendelesområder?

3.3

Her er et spørgsmål til
DELAFTALE 3, TYPE 16, 17 og
18:

Der tilføjes nye bør-krav for delaftale
3.

I modsætning til tidligere
udbudsmateriale, er der nu
ikke oplyst et ønske om, hvor
mange 50mm fryseæsker
fryserne ønskes at kunne
indeholde.
Ligeledes er det ønskede literindhold muligt at fravige med
+/- 20%, hvorfor;
Type 16: 240-360 liter
Type 17: 320-480 liter
Type 18: 480-720 liter

Type 16:
Nyt bør-krav:
Det vægtes positivt, at nettovolumiet
(300 liter +/-20%) er så stort som
muligt, dog inden for
mål/nettovolumiet angivet i
kontraktbilag 2 Tilbudslisten.
Oplys nettovolumen.

Desuden er nettovolumen
oplyst som et cirka-tal, hvorfra
der kan fratrækkes eller
tilægges 20%.
Dette giver et endnu større
spænd end anført ovenfor!
Da den mindste fryser (af hver
type) typisk også vil være den
billigste, er vores spørgsmål:

Nyt bør-krav:
Det vægtes positivt, at der i fryseren
kan opvaberes mere end 140 stk.
fryseæsker 133x133x50mm.
Oplys antal fryseæsker.
Type 17:
Nyt bør-krav:
Det vægtes positivt, at nettovolumiet
(400 liter +/-20%) er så stort som
muligt, dog inden for
4

19.08.14

22.08.14

19.08.14

22.08.14

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
Hvordan vurderes der på
fryserens størrelse
(nettovolumen / antal
fryseæske-pladser)?
Det er vel i ordregivers
interesse, at få mest muligt
fryserplads inden for de
angivne maksimum-mål.

mål/nettovolumiet angivet i
kontraktbilag 2 Tilbudslisten.
Oplys nettovolumen.
Nyt bør-krav:
Det vægtes positivt, at der i fryseren
kan opbevares mere end 240 stk.
fryseæsker 133x133x50mm.
Oplys antal fryseæsker.
Type 18:
Nyt bør-krav:
Det vægtes positivt, at nettovolumiet
(600 liter +/-20%) er så stort som
muligt, dog inden for
mål/nettovolumiet angivet i
kontraktbilag 2 Tilbudslisten.
Oplys nettovolumen.

3.4

3.5

Vi gør opmærksom på at vi ikke kan
indsætte link i kontraktbilag 2 –
tilbudsliste køle/frysemøbler
til de krævede
produktspecifikationer, da dette er
låst med kode.
Der skal desværre stadigvæk
bruges kode på det nyligt uploade
regneark for at få hyperlinket til at
virke?

Nyt bør-krav:
Det vægtes positivt, at der i fryseren
kan opbevares mere end 330 stk.
fryseæsker 133x133x50mm.
Oplys antal fryseæsker.
Der vil blive oploaded en ny
tilbudsliste med rettelser og hvor
disse ikke er låste.

Ordregiver kan ikke sende et ulåst
ark. Derfor tillades det at der ikke
sættes hyperlink ind i arket før ved
evt. kontraktindgåelse.

5

22.08.14

22.08.14

22.08.14

25.08.14

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