Sagsnr. 1-23-4-101-17-14
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 5
Udbud af Brystimplantater

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG
Nr.

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Udbudsbilag 3, pkt. 3.1,
Referenceliste

Ordregiver finder det relevant at få oplysningerne, men disse
oplysninger vurderes af den udbudsansvarlige indkøber, og
ikke af brugergruppen. Tilbudsgiver vælger selv hvilke
referencer der oplyses indenfor de seneste 3 år, men der skal
anføres leveringssted og kontaktperson. Størrelsesordenen af
leverancerne kan opgives i enten beløb eller antal.

13-04-2015

15-04-2015

16-04-2015

22-04-2015

Af konkurrencemæssige hensyn bør/kan
der ikke opgives antal/beløb, som
leveres til specifikke private hospitaler i
DK. Vores øvrige kunder modsætter sig
at vi informerer om disse tal til bl.a.
brugergruppen, som anses for at være
konkurrenter på det private marked.
Vi foreslår at det ændres til at
Leverandør skal informere om Antal
implantater til ”Øvrige offentlige
hospitaler”, ”Private aktører i Danmark”
samt ”Private aktører i andre lande”.
Hermed får Ordregiver den ønskede
viden om hvorvidt Leverandør er i stand
til at håndtere opgaven.
Eller kan kalde kunderne for A – B – C
etc.?
1.2

Udbudsbilag 3, pkt. 3.1,
Referenceliste
Det er helt fint og korrekt at den
udbudsansvarlige indkøber vurderer
oplysningerne, men iht.
Udbudsbetingelser pkt. 7, Afgivelse af
tilbud, så skal alt materiale inkl. alle USB
stik indeholde ALLE informationer dvs. at
konkurrenceparametre videregives til
alle i brugergruppen.

Ordregiver bruger oplysningerne til at vurdere om
virksomheden vil være i stand til at løfte en opgave af det
omfang der er udbudt, og det er derfor vigtigt at
oplysningerne afgives. Selve egnethedsvurderingen foretages
af den udbudsansvarlige indkøber og ikke af brugergruppen.
Det vil ikke være acceptabelt at skrive ”Øvrige offentlige
hospitaler” eller andre former for anonyme angivelser.

Ordregiver stiller krav om at der afleveres én USB nøgle med
det fulde tilbud med alle bilag, men vil sætte stor pris på hvis
der afleveres fire ekstra USB nøgler.
Det ville være tilstrækkeligt, hvis de fire ekstra USB nøgler
indeholdte kravspecifikationen med bilag samt kontraktbilag 3,
9 og 11, da det kun er disse brugergruppen skal evaluere –
resten vil blive evalueret af den udbudsansvarlige indkøber.
Såfremt de fire ekstra USB nøgler indeholder det samlede

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG
tilbud med alle bilag, vil bilag/dokumenter som ikke vedrører
brugergruppen, blive fjernet før de afleveres til dem.
1.3

Udbudsbilag 3, pkt. 3.1,
Referenceliste

Så skrives der eksempelvis ”januar 2011 til marts 2014”.

20-04-2015

22-04-2015

Såfremt tilbudsgiver ikke har mulighed for at indscanne en
underskrift, accepteres det at udbudsbilag 1-4 afleveres i PDF
format. Ordregiver vil dog foretrække at der samtidig
afleveres i word format (bare uden underskrift), da det ellers
ikke er muligt at kopiere oplysninger fra bilagene over i andre
dokumenter. Bemærk at den printede version altid vil have
forrang i tilfælde af forskelle.

22-04-2015

23-04-2015

Det er korrekt forstået. Regionerne laver også deres eget
patientmateriale, så det vil primært fungere som et
supplement.

12-04-2015

15-04-2015

Ordregiver anvender implantater helt ned til 80ml til
rekonstruktioner, og det er derfor et mindstekrav at der kan
leveres implantater ned til 100ml.

12-04-2015

15-04-2015

Hvordan skal afleveringstidspunkt
udfyldes, når det er over en periode på 3
år? DBUDSBETINGELSER
1.4

Udbudsbilag
Det er et krav at Udbudsbilag 1 afleveres
på USB nøgle i samme format som
ordregivers format = word. Dette er ikke
muligt da bilag 1 (og bilag 3) skal
stemples og underskrives. Udbudsbilag 4
kan KUN udfyldes med kuglepen. Det
foreslås at Udbudsbilag 1-4 kan
afleveres i PDF format.

Udbudsbilag 4 behøves ikke at blive udfyldt og afleveret, før
der afleveres vareprøver. Der uploades nye udbudsbilag
med skrivefelter i udbudsbilag 4 – se endvidere rettelsesblad
2.

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

Mindstekrav om dansk
patientmateriale.
Betyder det, at der ikke er specifikke
krav til indhold, når I skriver
eksempler?

2.2

Delaftale 1, Runde implantater,
MK 2.1

2

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

Sortimentskrav på runde implantater
100-500cc.
Betyder det at et sortiment fra 110800 med 70 forskellige muligheder
diskvalificerer en leverandør?
2.3

Delaftale 3,Temporære
ekspandere, MK 1.9
Mindstekrav om overekspansion på
min 10%: hvorfor ønskes en
overekspansion, når man kan få
ekspandere, som passer præcist til
sortimentet af blivende implantater?
Og betyder det, at en leverandør kan
blive ekskluderet på et sådant
grundlag?

2.4

Delaftale 4, Sizere, MK 1.5
Hvad er begrundelsen for ønsket om
en sizer, som påfyldes uden krav om
facon?

Kravet fastholdes.

Da det kan være vanskeligt på forhånd at bedømme hvilke
størrelse der skal anvendes til det permanente implantat. Ved
at anvende en ekspander som kan overekspanderes, undgår
man at skulle skifte til en anden størrelse, hvis det viser sig at
den skulle have været større.

12-04-2015

15-04-2015

12-04-2015

15-04-2015

12-04-2015

15-04-2015

Der kan ikke gives tilbud på delaftalen på ekspandere, som
ikke kan overekspanderes. Kravet fastholdes.

Der ønskes en sizer som kan fyldes med vand eller luft, da det
kræver et mindre indgreb at få den tomme sizer ind, end det
gør at få et fyldt implantat ind. Det kræver desuden
væsentligt mindre lagerbeholdning.
Der er ikke stillet krav om facon, da der ønskes både runde og
anatomisk formede sizere.
NB: Der udsendes ændringsbekendtgørelse, og
uploades rettelsesblad og en ny tilbudsliste, hvor det er
muligt at tilbyde forskellige priser for hhv. runde og
anatomisk formede sizere.

2.5

Delaftale 4, Sizere, MK 1.6
Hvad er begrundelsen for ønsket om
en overekspansion?

Hele idéen med en sizer, er at bedømme hvilke størrelse der
skal anvendes til det permanente implantat. Ved at anvende
en sizer som kan overekspanderes, undgår man at skulle
skifte til en anden størrelse sizer, hvis det viser sig at den
3
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skulle have været større.

2.6

Delaftale 4, Sizere

Sizerne vil ikke blive genanvendt, men de behøver ikke være
engangssizere.

12-04-2015

15-04-2015

Sizerne må gerne være resteriliserbare, men de vil blive
anvendt som engangssizere, da der ikke benyttes
resterilisering af sizere.

12-04-2015

15-04-2015

Det er korrekt.

10-04-2015 -

15-04-2015

Er ønsket omkring sizers, at de er
engangssizers?
2.7

Delaftale 4, Sizere
Ønskes et tilbud på resteriliserbare
sizers?

2.8

Mindstekrav generelt

Informations-

Skal det forstås sådan, at medmindre
der udtrykkeligt står, at der skal
vedlægges dokumentation, skal der ikke
vedlægges noget?
2.9

Dokumentation generelt

mødet

10-04-2015 -

Ja.

15-04-2015

Informations-

Må dokumentation være på engelsk?

mødet

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE
3.1

Delaftale 2, Anatomisk formede
implantater

Det er lidt uklart hvad der spørges om, men der kan tilbydes
én pris for implantater under 500ml og én pris for implantater
4

12-04-2015

15-04-2015

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

3.2

Ønsker I et samlet tilbud på
anatomiske implantater, selvom en
leverandør har 2 forskellige
anatomiske modeller?

over 500ml. Det er ikke muligt at byde ind med forskellige
priser for forskellige fastheder. Der må gerne tilbydes
forskellige fastheder, men de skal I så fald tilbydes til samme
pris.

Delaftale 1, Runde implantater

Det er rigtigt forstået. Ordregiver har vurderet at behovet for
runde implantater over 500ml er så begrænset, at det ikke
medtages.

10-04-2015 -

Der ønskes tilbud på både anatomisk formede sizere og runde
sizere.

10-04-2015 -

Er det rigtigt forstået at der kun ønskes
implantater op til 500ml? Det er vores
opfattelse at der anvendes runde
implantater over 500 ml.
3.3

Delaftale 4, Sizere
Hvilken form af sizere ønskes der tilbud
på? Kan man tilbyde både runde og
anatomisk formede implantater, og kan
man i så fald tilbyde dem til forskellige
priser?

NB: Der udsendes ændringsbekendtgørelse, og
uploades rettelsesblad og en ny tilbudsliste, hvor det er
muligt at tilbyde forskellige priser for hhv. runde og
anatomisk formede sizere.

15-04-2015

Informationsmødet

15-04-2015

Informationsmødet

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 11
4.1

Udkast til kontrakt, pkt 8.2.1,
Prisregulering
Prisregulering kan kun ske med
dokumenteret ændring i vores
omkostninger. Ønsker regionen bevis for
ændringer i løn, fragtpriser, strøm og elpriser, forsikringspriser,
værkstedsregning, husleje etc?
Det er jo ikke sikkert at varerne stiger i
pris, men det gør alle andre

Det er korrekt.
Hvis en leverandør ønsker at lave prisstigninger, kan dette
kun ske, såfremt leverandøren kan dokumentere at der har
været ændringer i de omkostninger virksomheden har, og
disse må ikke være højere end nettoprisindekset.

Hvis tilbudsgiver mener at kravet er meget byrdefuldt,
opfordres de til at meddele det i spørgsmål/svar perioden.
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13-04-2015

15-04-2015

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 11
omkostninger i samfundet og der står
udtrykkeligt at en ændring fra
Nettoprisindexet ikke er tilstrækkelig
dokumentation.
4.2

Udkast til kontrakt, pkt 3.1,
Omdfang
Hvor stor en andel af forbrug kan
udlægges til andre leverandører udenfor
kontrakt?

Andre leverandører vil blive anvendt i det omfang det af
patienthensyn, vurderes nødvendigt under et lægefagligt
skøn.
Ordregiver ønsker ikke at angive en bestemt andel, da det
beror på den enkelte patients behov, men køb udenfor aftale,
skal være at se som undtagelser.

ORDREGIVER HAR NU SVARET PÅ SAMTLIGE INDKOMNE SPØRGSMÅL
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13-04-2015

15-04-2015

