Kontraktbilag 1 - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Udbud af Insulinpumper, CGM og forbrugsvarer

Nr.

Dato for
Emne
Spørgsmål
1 17-08-2017 Udbudsbilag 3

Delkontrakt

Spørgsmål

Svar

Dokumentation for referencer.
Her beder I om omsætning i kr. Vi kan ikke oplyse vores salg, da
dette er konfidentielt. Hvad kan vi så angive? Vi er meget store på
CGM i Norge og Sverige og rigtig godt på vej i Danmark. Jeg vil
foreslå at skrive afdelinger op med referenceperson på danske
hospitaler og gøre det samme for afdelinger i Norge og Sverige.

Ansøger skal leve op til kravet, og dokumentere
dette ved udfyldelsen og underskrivelse af
udbudsbilag 3 som forlangt.

Dato for
offentliggørelse
23-08-2017

Kan eller ønsker en leverandør ikke at
dokumentere dette, leves ikke op til kravet og så
ordregiver kan ordregiver ikke prækvalificere
pågældende ansøger.
Der tilføjes, at forretningsforhold el.lign., for så vidt
det vurderes at være af væsentlig økonomisk
betydning for en person eller virksomhed, med
hjemmel i offentlighedsloven, kan undtages fra
retten til aktindsigt.

2 18-08-2017 Udbudsbilag 2

Når vi ”åbner” Udbudsbilag 1 ESPD som ligger i udbudsmaterialet, For at kunne anvende ESPD skal det downloades
lokalt på Pc'en og derefter skal det åbnes ved at gå
er det ikke muligt for os at læse det, ej heller udfylde det.
i på ESPD hjemmesiden.
Er det muligt vi kan få tilsendt ESPD i et format, hvor vi kan se
hvilke oplysninger samt dokumentation, der efterspørges og som vi
kan udfylde ud fra ordregiverens ønsker.

23-08-2017

3 18-08-2017

. Er der korrekt forstået, at vi i prækvalifikationsansøgningen, som Ja, det er korrekt.
skal indsendes seneste 28/8 2017 udelukkende skal koncentrere
os om at udfylde samt vedlægge den dokumentation som fremgår
af udbudsbilag 1 (ESPD), bilag 2 (støtteerklæring, bilag 3
(referencer) og Bilag 4 (Erklæring om fælles befuldmægtiget…) ?

23-08-2017

4 21-08-2017

Ønsker ordregiver at diverse certifikater og dokumenter
vedrørende økonomisk og finansiel formåen, samt tekniske og
faglige ressourcer medsendes i mailen sammen med
prækvalifikationsansøgningen eller fremsendes på et senere
tidspunkt

Nej, de nævnte dokumenter skal ikke fremsendes,
da de er ikke efterspurgt.

23-08-2017

Nr.

Dato for
Emne
Spørgsmål

Dato for
offentliggørelse

Spørgsmål

Svar

5 21-08-2017 Prækvalifikation

• Præcis hvilke dokumenter skal I modtage i udfyldt stand d.
28.08.2017 kl. 09:00. For mig fremgår dette ikke tydeligt.

Som det fremgår af udbudsmateriale, hjemmesiden
udbud.rm.dk og TED, så skal
prækvalifikationsmaterialet fremsendes 28-08-2017
kl. 9.00.

23-08-2017

6 21-08-2017

• Ønsker I kommentarer til udbudsmaterialet allerede nu som for
eksempel mindstekrav og konkurrenceparametre.

Som beskrevet i Ubudsbilag B pkt. 2, så skal
kommentarer til udbudsmaterialet afleveres
sammen med indledende tilbud.

23-08-2017

7 21-08-2017 Udbudsbilag 2

• Udbudsbilag 2 - støtteerklæring samt udbudsbilag 4 - erklæring Nej, det skal ikke udfyldes, hvis man er en
om fælles befuldmægtiget, etc. Skal disse to dokumenter udfyldes enkeltstående virksomhed.
når man er en enkeltstående virksomhed, der ansøger om
prækvalifikation. I fald de skal udfyldes, hvordan udfyldes disse når
man som virksomhed ikke baserer sig på andres formåen.

23-08-2017

8 21-08-2017 Udbudsbilag 3

• Udbudsbilag 3 – referencer. Skal denne udfyldes og vedlægges
prækvalifikationsansøgningen. I givet fald kan man da anfører kr.
omsætning som et minimumsbeløb ex. > 500.00 / år

23-08-2017

9 22-08-2017 Udbudsbilag 1

10 22-08-2017 Kravspecifkationen

Delkontrakt

Ja det skal den.
Ansøger skal udfylde omsætning i kr. for den valgte
reference. Dette opfyldes ikke ved angivelse af en
forventet omsætning.

ESPD:
Er det korrekt at ESPD ikke behøver at blive underskrevet?

Korrekt. Tilbudsgiver behøver ikke at underskrive
ESPD i del VI.

23-08-2017

Kravspecifikation delaftale 1A,
MK 1.17a

Som beskrevet i Ubudsbilag B pkt. 2, så skal
kommentarer til udbudsmaterialet afleveres
sammen med indledende tilbud.

23-08-2017

Der efterspørges insulinpumpe som ved midlertidig basalrate skal
kunne indstilles i procent og enheder pr. time, værdier skal oplyses
i EI-enheder.
Spørgsmål: Det er ikke alle pumper på markedet hvor indstilling
kan gøres i både procent og enheder. Kan det accepteres at
pumpen kan indstilles i procent eller enheder i stedet for begge
dele, blot den aktuelle timebasalrate vises i enheder på displayet?

Nr.

Dato for
Emne
Spørgsmål
11 22-08-2017 Udbudsbilag 3

Delkontrakt

Spørgsmål

Svar

Delaftale 2, referencer
Der kræves 3 referencer på en værdi af min. 200.000

Referencer på tilsvarende produkter fra et andet
Europæisk land, er i denne henseende sidestillet
med en Dansk refernece.

Spg.
Betyder det at hvis man er ny/har nyt produkt på markedet, og
Danmark er en af de første lande hvor der skal lanceres, så vil det
ikke være muligt at blive prækvalificeret til at kunne byde på denne
delaftale?
Kan der eventuelt accepteres referencer på tilsvarende produkter
fra Europa?

Dato for
offentliggørelse
23-08-2017

