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Indkøb & Medicoteknik

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.
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.
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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:
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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