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Spørgsmål og svar til udbud vedr. to (2) UPLC/UHPLC-MS/MS systemer – Tilbudsfasen 
 
Spørgsmål stilles senest den 12. april 2017. Hvis ordregiver modtager spørgsmål efter denne dato, vil ordregiver besvare sådanne 

spørgsmål senest den 21. april 2017, medmindre ordregiver vurderer, at dette er uforholdsmæssigt byrdefuldt. Spørgsmål, som er 

modtaget efter den sidstnævnte dato, kan ikke forventes besvaret. 

 

Nr.         Besvarelse 

offentliggjort 

Spørgsmål i anonymiseret 

form 

Fødevarestyrelsens svar 

9 08.03.2017 Vi vil gerne deltage i udbuddet på 2 

lcmsms system'er og i den forbindel-

se køre de ønskede prøver. Jeg kan 

forstå at demonstrationen skal fore-

går i Danmark/Øresundsregionen. For 

at gøre det bedst muligt vil vi gerne 

sætte et system op ude hos jer og 

køre prøverne der, det vil være vores 

kemiker der laver arbejdet. har i 

plads til udstyret og vil det være en 

mulighed for jer? 

Der er ikke mulighed for at sætte et system til de-

monstration op på Fødevarestyrelsens laboratorium 

i Ringsted. 

8 08.03.2017 Ad A.3.c - hvordan definerer i noise ved en Peak-to-Peak noise: Forskellen i intensitet mellem 
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PtP S/N beregning? laveste og højeste punkt i området for noise. 

7 08.03.2017 er der perioder i tiden indtil den 28 April 

hvor I ikke kan? 
I perioden 24. marts – 31. marts 2017 samt 10.-12. 

april 2017 er demo ikke mulig. 

6 08.03.2017 Demo tids rammen - vi påregner at en fuld 

dag skulle være nok til at vise det fulde 

omfang. 

Ordregiver er enig i, at en fuld dag vil være til-

strækkeligt til at vise det fulde omfang. 

5 08.03.2017 Er det muligt at få jeres Masslynx MS me-

toder? 
Der findes ikke Masslynx metoder for alle metoder. 

For metode B1, B2 (ikke alle stoffer) samt B3 findes 

Masslynx metoder. Udskrift af metode vil blive lagt 

på fvst.dk under det aktuelle udbud. 

 

4 08.03.2017 Er det muligt at få standar-

der/stamopløsninger til optimering af 

MS/MS parametrene (til e.g. optimering), 

idet vi ikke selv ligger inde med så mange 

standarder? 

I testprøverne findes en LC standard uden matrix til 

optimering af MS/MS metoden. Det er ikke muligt at 

få stamopløsning for de enkelte stoffer. 

3 08.03.2017 Er Stockholm stadig indenfor jeres rejse-

område og hvis nej er det så ok at vi fore-

tager prøvekørslerne i Stockholm og at vi 

laver en slags "Show and Tell" på lignende 

udstyr hos kunder i Danmark? 

Stockholm ligger udenfor rejseområdet jf. Bilag 2, 

Appendix A pkt. A.2.a. “Show og Tell” på lignende 

udstyr accepteres, hvis demonstrationen viser brug 

af systemet i henhold til Bilag 2, Appendix A pkt. 

A.2.b. 

2 08.03.2017 Prisen: Hvor vigtigt er det at ligger på 3 

400 000,00 DKK eller derunder?  

 

Beløbet er den anslåede værdi i laboratoriets inve-

steringsbudget. 
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1 02.03.2017 
I bilag 2 stilles der krav om at de-

monstration skal ske i et laboratorie i 

Danmark eller i Øresundsregionen. 

 

Vi har flere relevante installationer vi 

kunne vise, men jeg tvivler på at no-

gen kunde vil give os fri adgang til at 

køre jeres prøver, da det vil kræve 

nogen tid. 

 

Så, kan vi evt. køre prøverne i et af 

vore demo labs og så præsentere 

resultater/system for jer lokalt - eller 

er der andre muligheder - eller er der 

noget jeg har misforstået? 

Tilbudsgiver må vise analyse af prøver til funktion 

test jf. Bilag 3 eller andre prøver efter eget valg. 

Formålet med demonstrationen er at vise brug af 

systemet i henhold til Bilag 2, Appendix A pkt. 

A.2.b. 

 

 

 


