Sagsnr. 1-23-4-101-22-12
Udkast til kontrakt - Offentligt udbud
Udbud af XXXX

Kontraktbilag 5
Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet
Transceivere
Opdateret 29. november 2012
Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold
venligst systematikken):
HUSK at henvise til hvor i materialet (jf. punkt x.xx) spørgsmålet er rettet imod og skriv også spørgsmålene i
nedenstående skemaer.

Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne
Nr.
1

Spørgsmål
Udbud på Optiske transcievere.
Side 3, pkt. 1.1
Kan Region Midt bekræfte at alt efter valgt
løsning vil leverance af Optiske Transcievere
være enten 6000 stk. SFP eller 3000 stk. CSFP

Svar
Der er indikeret antal porte i tabellen, med SFP er der
en port pr. transceiver, med CSFP er der to porte pr.
transceiver.

2

Udbud på Optiske transcievere og Mikro Switche
Side 6 henholdsvis 7, pkt. 1.7, Tidsplan
Kan region midt bekræfte at frist for aflevering er
6. december 2012 kl.14.00

Ja.

3

Spørgsmål og svar vedrørende udbudsbilag 1
Nr.
1

Spørgsmål

Svar

Spørgsmål og svar vedrørende udbudsbilag 2
Nr.
1

Spørgsmål

Svar

Spørgsmål og svar vedrørende udbudsbilag 3
Nr.
1

Spørgsmål

Svar

Spørgsmål og svar vedrørende Udkast til kontrakt
Nr.
1

Spørgsmål
Det fremgår af pkt. 1.3.1 i Kontrakten:
”(…)
Hvor intet andet er anført, er hver enkelt enhed

Svar
Det bekræftes hermed.
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Nr.

2

3

4

Spørgsmål
at betragte som ”Kunden” i henhold til
kontraktens bestemmelser.
(…)”
Set i sammenhæng med pkt. 9.6.2 om
varemodtagelse bedes Region Midtjylland
bekræfte, at Region Midtjylland giver hver enkelt
enhed bemyndigelse til at modtage varer på
vegne af Region Midtjylland (Kunden).
Det fremgår af pkt. 2.2 i Kontrakten:
”De første 6 måneder af kontraktperioden er
prøvetid, hvor Kunden kan opsige kontrakten
skriftligt med et varsel på 30 dage til den 1. i en
måned. Opsigelse skal være afsendt senest den
dag, hvor prøvetiden udløber.”
Region Midtjylland bedes bekræfte, at Region
Midtjylland betaler Leverandøren for det frem til
opsigelsen udførte arbejde, selvom Region
Midtjylland måtte vælge at opsige Kontrakten.
Det fremgår af pkt. 4.5.2 i Kontrakten:
”Indledes markedsføringen i kontraktperioden,
kan Kunden forlange det/de nye produkter
leveret i stedet. Et sådant forlangende skal
fremsættes af Kunden i rimelig tid efter, at det er
kommet til Kundens kundskab, at en sådan
markedsføring har fundet sted/vil finde sted.
Dette giver ikke Leverandøren ret til ændringer i
pris eller andre kontraktvilkår i øvrigt.”
Leverandøren kan på nuværende tidspunkt ikke
forudse, hvordan prissætningen af nye
produkter, der vil blive markedsført i
kontraktperioden, vil blive.
Vil Region Midtjylland derfor acceptere følgende
ændring af bestemmelsen:
”Indledes markedsføringen i kontraktperioden,
kan Kunden forlange det/de nye produkter
leveret i stedet. Et sådant forlangende skal
fremsættes af Kunden i rimelig tid efter, at det er
kommet til Kundens kundskab, at en sådan
markedsføring har fundet sted/vil finde sted.
Dette giver ikke Leverandøren ret til ændringer i
pris, men ikke eller andre kontraktvilkår i øvrigt.”
Region Midtjylland bedes bekræfte, at dette kun
gælder for udstyr, der erstatter eksisterende
sammenligneligt/identisk (?) udstyr.
Det fremgår af pkt. 5.4.1 i Kontrakten:
”Uddannelse, konsulentbistand og øvrig service,
rejser til kongresser og kurser og/eller rejser i
forbindelse med træning i brugen af de tilbudte
produkter er inkluderet i de i pkt. 6 anførte
priser, dog max. 5 personer.”

Svar

Det bekræftes hermed.

Formulering fastholdes, men det bekræftes at det kun
gælder produkter svarende til de omfattede produkter i
kontrakten.

Punktet udgår.
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Nr.

5

6

7

8

9

10

Spørgsmål
Region Midtjylland bedes bekræfte, at dette kun
gælder inden for Danmark og i Kontraktens
første år.
Ordregiver bedes bekræfte, at pkt. 9.3.7 skal
forstås således, at meddelelse om, at en ordre
ikke kan opfyldes fuldstændigt skal gives senest
8 timer efter ordrens fremkomst på en hverdag,
såfremt fristen kan holdes inden for en hverdag.
Dvs. hvis Leverandøren fx modtager en ordre kl.
15:30 fredag eftermiddag, så skal meddelelse
om at ordren ikke fuldstændigt kan opfyldes,
gives inden kl. 15:30 den førstfølgende hverdag.
I henhold til kontraktens pkt. 9.6.1 skal Kunden
kvittere for vare-modtagelsen. Henset til antallet
af leveringsadresser bedes ordregiver uddybe,
hvilken funktion/person hos Kunden, der er
bemyndiget til at kvittere for sådan modtagelse.
Ordregiver bedes uddybe det rimelige i, at
Kunden skal modtage et administrationsbidrag
på 2% henset til, at leverandøren varetager
håndtering af kundens forskellige
leveringsadresser samt faktureringsenheder.
Ordregiver bedes herunder uddybe
proportionaliteten af det næstsidste afsnit i
underpunkt 11.1.5.

Det fremgår af pkt. 11.2.1 i Kontrakten:
”Ved kontraktophør er Leverandøren forpligtet til
at modtage kurante produkter i hele kolli retur til
fuld kreditering, forudsat produkterne oppebærer
en rimelig restholdbarhed.”
Vil Region Midtjylland acceptere følgende
ændring af bestemmelsen:
”Ved kontraktophør er Leverandøren forpligtet til
at modtage kurante produkter, der er købt inden
for de sidste 3 måneder før kontraktophør, i hele
kolli retur til fuld kreditering, forudsat
produkterne oppebærer en rimelig
restholdbarhed.”
Kan ordregiver acceptere følgende tilføjelse til
pkt. 13.1.2: Leverandøren er dog berettiget til at
overdrage aftalen til andre virksomheder i
Leverandørens koncern (som defineret i
Årsregnskabs-loven).
Det fremgår af pkt. 15.1.2 i Kontrakten:

Svar

I det angivne eksempel, hvor ordre afgives kl. 15,30
en fredag, skal meddelelse gives inden kl. 12 den
følgende hverdag.

Relevant personale på det jf. ordren oplyste
leveringssted, vil være bemyndiget til at kvittere for
sådanne ordrer.

De via administrationsbidraget indkomne midler
anvendes alene til opnormering inden for
indkøbsområdet, således at Region Midtjyllands
indkøb konkurrenceudsættes og aftaledækkes, samt
til drift og vedligeholdelse af aftalerne.
Mht. til proportionaliteten af det næstsidste afsnit i
underpunkt 11.1.5. henvises der til, at det i afsnit
11.1.4 tydeligt fremgår hvornår
administrationsbidraget skal betales - 2 gange årligt
(1/2 og 1/8).
Region midtjylland finder det derfor rimeligt at man
først pålægger manglende betaling renter og først
derefter ophæver kontrakten.
Formulering fastholdes.

Nej.

Formuleringen fastholdes.
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Nr.

11

12

13

14

Spørgsmål
”Kunden anser enhver forsinkelse for væsentlig.
Hvis Leverandøren ikke leverer til aftalt tid, er
Kunden berettiget til at hæve den pågældende
ordre helt eller delvis, uanset overskridelsens
varighed, ligesom Kunden er berettiget til en bod
på 2 % af prisen for den pågældende ordre.
Kunden er berettiget til at beregne og opkræve
bod, uanset at der er aftalt ny leveringstermin i
medfør af pkt. 15.1.1.”
Vil Region Midtjylland acceptere følgende
ændring af bestemmelsen:
”Kunden anser enhver forsinkelse for væsentlig.
Hvis Leverandøren ikke leverer til aftalt tid, er
Kunden berettiget til at hæve den pågældende
ordre helt eller delvis, uanset hvis
overskridelsens varighed overstiger 5
Arbejdsdage, ligesom Kunden er berettiget til en
bod på 2 % af prisen for den pågældende ordre.
Kunden er berettiget til at beregne og opkræve
bod, uanset at der er aftalt ny leveringstermin i
medfør af pkt. 15.1.1.”
Tilbudsgiver forstår kontraktens pkt. 17.1.1 som
omhandlende leverandørens produktansvar,
mens pkt. 17.1.2 omhandler leverandørens
almindelige erstatningsansvar. Er det korrekt
forstået? I så fald bedes ordregiver overveje
indsættelse af en rimelig
erstatningsbegrænsning i pkt. 17.1.2. fsva. ikkeforsætlig erstatningspådragende adfærd, fx det
aktuelle vederlag for den leverance, som kravet
relaterer sig til.
Det fremgår af bilagsoversigten i Kontrakten, at
Kontraktbilag 8 er Recall system. Kontraktbilag 8
er imidlertid Option på service og vedligehold.
Leverandøren vil gerne have tilsendt
Kontraktbilaget Recall system.
Det fremgår af afsnit 2.3 i Udbudsbetingelserne,
at Leverandøren skal oplyse, i hvilket omfang
der siden seneste regnskabsår er indtrådt
væsentlige ændringer i virksomhedens
økonomiske situation.
Region Midtjylland bedes oplyse, hvorvidt dette
gælder, hvis der ikke er indtrådt væsentlige
ændringer i hverken positiv eller negativ
forstand?
Vedr. punkt 3.2 i ”udkast til kontrakt om levering
af optiske Transceivere”

Svar

Formuleringen fastholdes.

Fejl i bilagsoversigten. Recall er omtalt i udbudsbilag 2
og skal besvares i udbudsbilag 2E. Bliver rettet ved
næste upload af rettelser.

Der skal vedlægges en sådan erklæring, også såfremt
der ikke er indtrådt væsentlige ændringer.

Ja det bekræftes.

Skal det forstås således at der vælges 3
leverandører ud, hvorefter disse 3 vil blive
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Nr.

16

Spørgsmål
vurderet prismæssigt/IT fagligt ved hvert
transceiver indkøb under 1.000 stk.,
og at transceiver indkøb over 1.000 stk. vil skulle
i ”mini-udbud” mellem de 3 udvalgte på dette
rammeaftale udbud.
Det tolkes hermed som om at der ikke vil være 1
enkelt vinder af udbuddet som vil kunne forvente
direkte tildeling af køb såvel under som over
1.000 stk.
Vil der være mulighed for valutakursregulering af
priserne.
Vedrørende Punkt 17.1.2 Produktansvar

17

Vedrørende punkt 4.1.1 Produktspecifikationer

15

Svar

Nej.
Det accepteres, at der indsættes en beløbsmæssig
begrænsning på 10 mio. kr. pr. skade. Det bemærkes,
at dette medfører en ændring i forhold til svaret på
spørgsmål nr. 5 til udkast til kontrakt.
Herudover fastholdes formuleringen af bestemmelsen.
Det bemærkes dog, at der ikke er tale om ”ethvert
krav”. Derimod er der tale om ethvert krav […], som er
forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en
produktskade eller Leverandørens skadevoldende
adfærd. Der vil naturligvis kun være tale om
berettigede krav, dvs. krav hvor Region Midtjylland er
forpligtet til at betale til tredjemand og derfor
viderefører kravet til Leverandøren.
Sætningen vedrørende ” medicinsk udstyr” udgår.

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 1
Nr.
1

Spørgsmål

Svar

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 2
Nr.
1

Spørgsmål

Svar

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 3
Nr.
1

Spørgsmål

Svar

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 4
Nr.
1

Spørgsmål

Svar

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 5
Nr.
1

Spørgsmål

Svar

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 6
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Nr.
1

Spørgsmål

Svar

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 7
Nr.
1

Spørgsmål

Svar

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 8
Nr.
1

Spørgsmål

Svar

Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 9
Nr.
1

Spørgsmål

Svar
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