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Rettelse 2, pr. 24. september 2014:

Kontraktbilag 2 – Tilbudslisten
Da der har været usikkerhed omkring validiteten af de forbrugsdata, der er opgivet i tilbudslisten, samt
usikkerhed omkring hvor vidt mængdeangivelse beskrev antal måtter eller antal skift, har ordregiver
gennemgået statistikken på ny. De data der var angivet i den første version, var tilnærmelsesvis retvisende,
men ordregivet havde forvekslet antal styk med antal skift. Mængdeangivelsen er således i antal skift. Der
er dog ændret lidt i forbrugsmængden, da ordregiver blev opmærksom på et mindre forbrug, som ikke var
medtaget.
Ordregiver fik ved fejl uploadet en forkert tilbudsliste den 23.09.2014, hvor det var præciseret at
mængdeangivelsen var i antal måtter - denne bedes der ses bort fra.
Da der har været flere potentielle tilbudsgivere, som har undret sig over, at forbruget ikke er større, har
ordregiver iværksat indhentning af en ny statistik som en kontrol af de angivne data. Viser det sig imidlertid,
at det angivne forbrug er misvisende, vil ordregiver overveje at lave en fristforlængelse. Der er dog blevet
foretaget en mindre stikprøvekontrol af de nuværende data, og denne stemte 100 % overens med de data,
som er oplyst, så ordregiver formoder at forbrugsoplysningerne er retvisende.
Ordregiver vil dog gerne understrege, at de oplyste forbrugsdata udelukkende er en indikation af hvorledes
ordregiver forventede forbrug. Forbrugsdata afspejler ordregivers forbrug på de pågældende enheder i 2013.

Der er dags dato uploadet en ny tilbudsliste som er den gældende

Rettelse 1, pr. 23. september 2014:

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationen
Genrelle Kvalitetskrav, MK 1.5
Tidligere tekst:
Såfremt måtterne imprægneres, må der kun imprægneres med 100 % vegetabilsk olie.
Imprægneringen skal endvidere være lugtfri.
Erstattes af:
Såfremt måtterne imprægneres, må der kun imprægneres med enten 100 % vegetabilsk olie
eller en imprægnering som overholder svanemærkningens krav. Imprægneringen skal
endvidere være lugtfri.

Servicekrav, KP 4.4
Tidligere tekst:
Det er vigtigt for ordregiver at der laves opdaterede planer for hvor mange måtter hver
Institution har, hvor de ligger og hvilken frekvens de skiftes med.
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Beskriv hvorledes tilbudsgiver kan sikre ordregiver et opdateret overblik over.
Erstattes af:
Det er vigtigt for ordregiver at der laves opdaterede planer for hvor mange måtter hver
Institution har, hvor de ligger og hvilken frekvens de skiftes med.
Beskriv hvorledes tilbudsgiver kan sikre ordregiver et opdateret overblik.

OBS: Der uploades IKKE en ny kravspecifikation.

Udkast til Kontrakt
Pkt. 17.3.2 Afhjælpning og omlevering
Tidligere tekst:
Leverandøren har i 24 måneder fra levering ret og pligt til at yde vederlagsfri afhjælpning eller omlevering af
mangler, medmindre andet fremgår af pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Leverandøren er forpligtet
til at påbegynde afhjælpningen eller omleveringen senest 24 timer efter, at Kundens reklamation er kommet
frem til Leverandøren.

Erstattes af:
Leverandøren har i 24 måneder fra levering ret og pligt til at yde vederlagsfri afhjælpning eller omlevering af
mangler, medmindre andet fremgår af pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Leverandøren er forpligtet
til at påbegynde afhjælpningen eller omleveringen senest den efterfølgende Hverdag efter, at Kundens
reklamation er kommet frem til Leverandøren.

Pkt. 6.6 Leveringsvilkår
Følgende slettes:
Leveringen må kun finde sted til den på ordren angivne leveringsadresse, og Leverandøren skal sikre sig en
underskrift som kvittering for modtagelse fra den på ordren anførte person eller dennes stedfortræder.

Pkt. 7.2 Måttekvalitet
Tidligere tekst:
Måtterne skal til enhver tid overholde følgende:
 Kvaliteten skal altid være i overensstemmelse med databladenes beskrivelse.
 Måtterne skal altid have en højde på min. 9 mm.
Erstattes af:
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Måtterne skal til enhver tid overholde følgende:
 Kvaliteten skal altid være i overensstemmelse med databladenes beskrivelse.
 Bomuldsmåtterne og nylonmåtterne skal altid have en højde på min. 9 mm.
 Logomåtterne skal altid have en højde på min. 8mm

Pkt. 10.2 Fakturaens form og indhold
Følgende slettes:
”Varekode i henhold til EU’s varenomenklatur”.
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