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Spørgsmål 50:
har lige et par yderlige spørgsmål, som vi ser frem til at læse svaret
på d. 7. november.
De lyder som følgende:
1. spørgsmål ang. 5.3. Vareprøver.
Er det rigtig opfattet, at samtlige vareprøver afleveres til gennegang
d.1-2. december 2008 eller skal de afleveres sammen med tilbuds
materialet d. 17. november 2008?
2. spørgsmål ang. Bilag 2 under fordampningsevne.
Da der findes flere forskellige målemetoder til måling af
fordampningsevne (MVTR) vil jeg gerne spørge hvilken målemetode
der ønskes anvendt?
3. spørgsmål ang. bilag 7.
Skal samtlige felter i bilag 7 udfyldes eller kun de felter under de
positioner vi byder ind på?
4. spørgsmål.
Vi kan se under kravspecifikation i bilag 7, at polster findes, men ikke
se det i tilbudslisten i bilag 2.
Ønsker I polster tilbudt i bilag 2 ? Og hvis ja, hvor ønsker I det
tilbudt i bilag 2?
Svar: ad. 1: Vareprøverne skal medbringes på mødet den 1. og 2.
december. Se i øvrigt svar på spørgsmål 3 og 4 i tidligere
offentliggjorte svar.
Ad. 2: Det vil være nok at udfylde fordampningsevnen efter 24 timer
(MVTR). Da der tilsyneladende ikke findes én standard på området,
så må man angive den anvendte metode og vedlægge det i tilbudet
under bilag 7 (som beskrevet på første side i bilag 7). Se i øvrigt svar
på spørgsmål 46 i tidligere offentliggjorte svar..

Ad. 3: Det er selvfølgelig kun ”samtlige felter” ud for de produkter,
man byder på.
Ad. 4: Polster udgår og skal ikke udfyldes.
Med venlig hilsen

Torben Trangbæk
Fuldmægtig/indkøber
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