Sagsnr. 1-23-4-101-26-13
Spørgsmål/svar- Offentligt udbud
Udbud af varmeskabe

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3
Nr.

Spørgsmål

Modtaget

Besvaret

Ved beregning af Tb-værdi forudsættes en
rumtemperatur på 22 grader.

12.03.14

26.03.14

Ja, flere producenter kan godt byde ind på dette
udbud.
Bemærk at udbuddet er delt op i 3 delaftaler.
Dvs. man kan godt nøjes med at byde på en
delaftale, såfremt man ikke har alle størrelser /
typer i sit produktprogram.

24.03.14

26.03.14

Dette ønsker vi ikke.

12.03.14

26.03.14

Reservedelslister uden prisoplysninger
accepteres.

12.03.14

26.03.14

Svar

1.1
1.2
2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

2.2

1.27, 2.30 og 3.28. Tb-værdi. Hvis vi skal
angive en Tb-værdi må det være relevant, at
regionen oplyse rumtemperaturen Tb –
værdien skal udregnes efter.
Kan ordregiver bekræfte at de udbudte
produkter forhandles af flere end 1 potentiel
ordregiver? Produktkravene er så specifikke at
de umiddelbart kun matcher produkter fra 1
producent. Produkter der forhandles af 1
leverandør i Danmark.

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE
3.1

3.2

Herudover kunne jeg foreslå i bad om pris på
en servicekontrakt på skabene, hvori der
mormalt er inkluderet en udmåling på 1
setpunkt og årligt besøg (her har alle brugere
jo også muligheden for at få lidt undervisning)
Delaftale 1, 2 og 3:
1.19, 2.21 og 3.20. Reservedelslisterne for de
forskellige varmeskabe er meget omfattende.
Vil Regionen ikke acceptere f.eks. en liste med
de mest bruge reservedele?

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE
3.3

For de små skabe er det et krav at der er
tvungen luftcirkulation i skabet

27.03.14

27.03.14

Det skal ikke afholdes instruktion og
undervisning per skab. Instruktion og
undervisning skal alene afholdes, når
afdelingerne mener at dette er nødvendigt.

12.03.14

26.03.14

Vi fastholder nuværende model.

12.03.14

26.03.14

Det accepteres at Mindstekravet 1.7 ændres til et
bør-krav

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 4.1

4.2

5.4 – Instruktion og undervisning i anvendelse
af produktet.
5.4.1 Menes der med dette afsnit at dette skal
medfølge hvert skab eller kan disse
informationer afholdes i en gennemgang?
Hvis der menes at denne ydelse skal medfølge
hvert skab – bliver omkostningen, set i forhold
til, skabenes pris meget omkostningstungt.
11. Opstilling og installation
11.1 samt 11.2
Den angivne type af skabe er normalt at
betragte som ”plug and play”.
Normalt listepris niveau i de forskellige
modeller er nok omkring 8-20 tusinde kr.
Hvis der ved hvert skab ønskes opstilling og
opmærkning jf. Punkt 11.1
samt efterfølgende Installationsprøve og
kontrol jf. punkt 11.2 (og det krævede
eftersyn/kalibrering jf. punk13)
udgør disse test et væsentligt tidsforbrug med
certificeret udstyr.
På de ønskede typer af varmeskabe vil disse
omkostninger væsentligt overstige selve
skabets pris.
Mit spørgsmål går på om man kan sætte disse
ydelser ud i nogle punkter for sig selv i jeres
tilbudslister.
Således kunne der være:
Installation i henhold til kontrakten punkt. 11.1
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4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

4.3

Installationsprøve og modtagelseskontrol i
henhold til kontrakten punkt. 11.2
Afholdelse af serviceeftersyn i henhold til
kontrakten punkt. 13.
Kravene 1.5 + 2.6 + 3.6 bedes defineret
dybere.

4.4

Vil ordregiver acceptere at kravene Kravet 1.8
+ 2.9 + 3.9 ændres til bør-krav?

4.5

Vil ordregiver bekræfte, at der i kravene 1.11 +
2.13 + 3.12 "Der skal være et display på fronten af
varmeskabet, der angiver:
- Den aktuelle temperatur i skabet.
- Den ønskede temperatur i skabet
ikke stilles krav om at begge temperaturer vises
samtidigt.

Kravet uddybes til følgende: "Varmeskabet skal
være udført med en temperaturalarm med
indikeringslys og -lyd, såfremt den
forudindstillede temperatur overskrides med et
forudbestemt interval - f.eks overskridelse på 5
grader."
Ja, dette accepteres.

24.03.14

26.03.14

24.03.14

26.03.14

Ja, det bekræfter ordregiver.

24.03.14

26.03.14

Der vil blive offentliggjort en ny kravspecifikation efter 2. spørgsmålsfrist.
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