Sagsnr. 1-23-4-101-4-15
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 3
Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer

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

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Jeg hæfter mig ved at der er
afleveringsfrist d. 10.04.15. Er
der ikke en minimumsperiode
på 40 dage til at lave et tilbud?
Jeg læser at udbuddet blev
offentliggjort i behørig tid d.
27.02., men materialet var
ikke tilgængeligt til
gennemlæsning før d. 04.03.,
som vel er under de 40 dage.
Kunne der være mulighed for
at forlænge fristen i et par
dage?

Fristen på de 40 dage regnes fra
dagen efter den dag, hvor
udbudsbekendtgørelsen blev afsendt
til EU-tidende. Hvis
udbudsbekendtgørelsen blev afsendt
den 27. februar er den første dag,
altså den 28. februar, den anden dag
den 1. marts osv.

09.03.2015

11.03.2015

12.03.2015

18.03.2015

Ovenstående gælder uanset, om
udbudsbekendtgørelsen og
udbudsmaterialet først offentliggøres
senere.
Der er talt efter og den angivne
tilbudsfrist giver en tilbudsperiode på
41 dage.
Da tilbudsfristen opfylder kravet, vil
den ikke blive forlænget.

1.2
1.3
2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

Kan I oplyse om respiratoren
skal kunne ventilere både børn
og voksne? I så fald hvad er
den nedre vægtgrænse?

Vi beder ikke om vægtgrænse, men
nedre Tidalvolumen 100 ml.

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.2

2.3

2.4

2.5

Med henvisning til
kravspecifikation punkt 1.4
”Det tilbudte apparat skal
kunne tillade afcuffet
ventilation i såvel tryk- som
volumenstyret / støttet
modus”. Med henvisning til at
udbudet ikke tydeligt er
afgrænset til invasiv
respiration, stilles følgende
spørgsmål: Kan det bekræftes
at Regionen beder om tilbud på
en respirator der er egnet til
såvel invasiv som noninvasivt
brug?
I kravspecifikationen, punkt
1.34 har I udbedt jer at ”det
tilbudte apparat skal have en
hændelseslog med minimum
en dags detaljerede kurver og
statistik et år tilbage”. Kan I
uddybe, hvad der menes med
at have en detaljeret kurve på
en hændelse?
I kravspecifikationen, punkt
1.52 ønsker I at få beskrevet,
hvordan det tilbudte apparat
kan ventilere under flyvning.
Kan I uddybe hvad I ønsker at
vide?

Vi beder kun om en respirator til
invasivt brug, men som vi ventilerer
rutinemæssigt patienter med invasiv
ventilation i afcuffet modus.

12.03.2015

18.03.2015

De vil variere fra producent til
producent, men tryk, volument,
frekvens, læk etc. kan indgå.

12.03.2015

18.03.2015

Vi ønsker at vide om respiratoren kan
ventilere på samme måde under
flyvning som den normalt ventilerer
på jorden? Ligeledes ønsker vi at
vide, om respiratoren kan forblive
tændt under hele flyveturen uden at
være til gene for flysikkerheden (vil
flyselskaberne kræve respiratoren
slukket under flyvning?)

12.03.2015

18.03.2015

I kravspecifikationen, punkt
1.56 ønsker I at det tilbudte
apparat skal have mulighed for

Omformulering er i orden.
Punkt 1.56 i kravspecifikationen

12.03.2015

18.03.2015

2

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
at benytte et ventilløst system.
At anvende en respirator uden
ekspirationsventil er ikke CEgodkendt, hvilket I kræver i
punkt 1.1. i kravspecfikationen,
at alle produkter skal være
mærket med. Kan I overveje at
omformulere spørgsmålet til at
”det vægtes positivt hvis det
tilbudte apparat kan tillade en
god talefunktion”?"

ændres til: ”Det vægtes positivt, hvis
det tilbudte apparat kan tillade en
god talefunktion. Beskriv dette.”

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE
3.1
3.2
3.3
4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 4.1
4.2
4.3
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