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Spørgsmål og svar til udbud vedr. to (2) UPLC/UHPLC-MS/MS systemer – Tilbudsfasen 
 
Spørgsmål stilles senest den 16. maj 2017. Hvis ordregiver modtager spørgsmål efter denne dato, vil ordregiver besvare sådanne 

spørgsmål senest den 24. maj 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 

10 23.05.2017 
I ESPD’en under Finansielle nøgletal, 
hvad ønsker I der skal sættes ind 
under ”beskrivelse” – og skal det væ-
re for det seneste år eller for 3 år? 
 

Det fremgår af Udbudsbetingelserne, pkt. 5.2.4, B: 
Økonomisk og finansiel formåen, at tilbudsgiver 
bedes udfylde følgende punkter: 
1. Tilbudsgiveren skal anføre den generelle årlige 
omsætning for de sidste tre regnskabsår. 
2. Tilbudsgiveren skal anføre solvensnøgletallet for 
de sidste tre regnskabsår beregnet som 
(samlede egenkapital/samlede passiver) x 100. 
3. Tilbudsgiveren skal angive overskudsgraden be-
regnet som (driftsresultat/indtjening) x 100. 
Se endvidere Udbudsbetingelserne for krav til do-
kumentation og MR. 



 Side 2 af 3 

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup 
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk 

9 16.05.2017 
Under pkt. 5.3.1 skriver i at ”Digital 
underskrift kan anvendes”. Menes der 
at ESPD’en skal underskrives og at 
det skal gøres digitalt? 

Krav om underskrift i punkt 5.3.1 i Udbudsbetingel-
serne vedrører selve tilbuddet. Fødevarestyrelsen 
har ikke stillet krav om underskrift af ESPD’et, der 
derfor ikke skal underskrives separat. Med under-
skriften på selve tilbuddet indestår tilbudsgiveren 
for det samlede tilbud inkl. ESPD.  

8 09.05.2017 
I forbindelse med data behandlingen 
og efterfølgende test er vi ikke til-
fredse med resultaterne for 2 antibio-
tika, Colistin A og  Colistin B 3-O-
acetylosin og Amoxicillin. Er det mu-
ligt at få gensendt prøver for disse? 

Prøvematerialet er begrænset, hvorfor vi kun kan 
sende 100 µL af hver prøve til analyse for antibioti-
ka i mælk. Prøverne afsendes snarest muligt. 
 
Såfremt øvrige tilbudsgivere ligeledes ønsker mere 
prøvemateriale, bedes disse rekvireret pr. e-mail til 
gig@fvst.dk og udje@fvst.dk. 
 

7 04.05.2017 
Under hvilke omstændigheder forven-
ter I at det bliver nødvendigt at var-
me prøverne op til 40 grader? Appli-
kationerne I ønsker at køre på udsty-
ret kan alle fungere uden opvarmning 
af prøverne. 
 
Er det muligt at ændre kravet fra MR 
til E? 

Fødevarestyrelsen ønsker at sikre sig til fremtidige 
applikationer. Der skal således også køre andre ap-
plikationer på systemerne end de applikationer, der 
ønskes testet ved dette udbud. 
 
Det er desværre ikke muligt at ændre krav fra MR 
til E. 

6 18.04.2017 
Vi blev færdig med prøverne umid-
delbart før påske. Vil I se resultater-
ne til demonstrationen eller skal de 
vedlægges når vi afleverer udbuddet? 

Demonstration udføres jf. Bilag 2, pkt. A.2.   
Resultater fra funktionstest vedlægges tilbuddet i 
henhold til Udbudsbetingelserne pkt. 5.4.E. 

5 10.04.2017 
I sektion A.3.b ønsker I i “compound 
summary for each component” 
-          RRT kan vi give % afvigelsen 
fra retentions tiden, vil det være ok? 
 

RRT defineres som forholdet mellem retentionstiden 
(RT) af aktuel komponent og RT af intern standard. 
Eksempel: 
RT for Oxytetracyklin: 3.89 min 
RT for Demeclocyklin (IS): 4.07 min 
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RRT = 3.89/4.07 = 0.956 

4 06.04.2017 
De interne standarder til mycotoxiner 
matcher fint med de componenter 
der "minder" om i navn. Hvad med 
de andre komponenter fx ENN, NIV 
og BEAU, skal de køres uden intern 
std eller hvilken intern standard skal 
bruges? 
 

Der er ikke krav om, at ENN, NIV og BEAU skal kø-
res med intern standard 

3 04.04.2017 
Jeg har et spørgsmål til MRM transiti-
oner for Mycotoxiner i mel. Kan vi 
bruge andre MRM transitioner end de 
specificerede i tabel B3-a? Vi vil hel-
lere bruge en anden adduct end Na+ 
vil det være ok? 

Na+ adduct transitioner er angivet som forslag, 
andre adducter må anvendes efter ønske 

2 04.04.2017 
Har I rene prøver(tune mix) for ergot 
alkaloids I kan sende? 

 

Vi har fremstillet tune opløsning til B4 Ergot alkalo-
ids på 1 ug/mL. Opløsningen eftersendes omgåen-
de. 

1 31.03.2017 Vil det være at få oplyst/fremhævet 
hvilke ændringer der er fra første, 
annullerede udbud, til dette nye? 

Væsentligste ændringer er under ”Bilag 2, Appendix 
A: Specification of requirements”, pkt. A.1.e frafal-
det af kravet om UPS – uninterrupted power supply 
og en ændret tidsplan i ”Udbudsbetingelser”. 
Derudover er der på grundlag af tidligere fore-
spørgsler blevet foretaget enkelte præciseringer i 
samme dokument. 
Det anbefales, at gennemse hele udbuddet på ny, 
evt. ved sammenligning med det annullerede udbud 


