Sagsnr. 1-23-4-101-24-14
Spørgsmål og svar – Kontraktbilag 5
Udbud af lukket veneblodprøvetagning

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

Spørgsmål

Svar

Modtaget

Besvaret

1.1

Hvordan skal ”et repræsentativt udsnit” forstås? Ønsker
Regionen selv at fremsende liste over ønskede vare
linjer i de 4 delaftaler, eller er det op til tilbudsgiver at
bestemme disse?

11-03-2015

19-03-2015

1.2

Udbudsbilag 3: Der kan kun skrives i øverste linje i
skemaet. Vil udbyder fremsende ny formaterbar fil?

Til produktpræsentationen er det tilbudsgivers
ansvar, at give brugergruppen fyldestgørende
informationer i forhold til tildelingskriterierne.
Såfremt der ikke er vareprøver, vil beskrivelsen i
kravspecifikationen anvendes som kilde.
Regionen vil inden en eventuel afprøvning sende en
detaljeret liste over vareprøver hertil.
En ny version er uploadet, så det burde være muligt
nu. Se rettelsesblad 1

11-03-2015

18-03-2015

11-03-2015

19-03-2015

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN
2.1

Delaftale 1, 2 og 3: Hvad menes med passiv sikring?

Der skelnes mellem »aktive instrumenter«, som
kræver en aktiv handling for at
sikkerhedsmekanismen bliver udløst, og »passive
instrumenter« hvor sikkerhedsmekanismen udløses
automatisk under brug.
Der findes en række kanyler med såvel aktive som
passive sikkerhedsmekanismer. Eksempler på aktiv
udløsning kan være et skjold, der kan skydes ud
over kanylen efter brug, eller en påsat hætte, der
kan trykkes på plads over kanylen ved tryk mod et
underlag. Blandt de passivt udløste er kanyler til
blodprøvetagning, hvor der automatisk presses en
stump, hul inderkanyle frem, når blodprøveglasset
trykkes ind i vakuumbeholderen, således at kanylen
bliver stump, allerede mens den er i åren. Et andet

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.2

2.3

2.4

Delaftale 2
Kunne man forstilles sig brugergruppen vil dele aftalen
op i 2 – pos 2.5 og 2.6 i en aftale og 2.3, 2.4, 2.7-2.10 i
en anden aftale.
Delaftale 2
Vil I uddybe hvad der menes med Adaptor med luer
konnektor Pos 2.11
Vil I uddybe hvad der menes med Holder med luer
konnektor Pos 2.12
Delaftale – Rør. Pkt. 3.19 - MK
Regionen beder om at man oplyser maksimumskrav til
belastning til centrifugering i forhold til 1) tid,
2) antal samt 3) Temperatur. Kan Regionen uddybe
spørgsmålet? Er det i svaret muligt at angive svaret i et
interval og dermed vise både minimums- og
maksimumsbelastning?

eksempel er sprøjter, hvor kanylen springer tilbage i
sprøjten, når stemplet trykkes i bund.
Sikkerhedsanordningen udløses passivt, det vil sige,
at brugeren ikke aktivt skal udløse mekanismen.
Hvor brugeraktivering er nødvendig, skal
sikkerhedsanordningen kunne aktiveres med
enhåndsteknik og tillade, at hænderne konstant
befinder sig bag kanylespidsen/knivsbladet.
Nej, det er man ikke interesseret i, da vi gerne vil
have samme leverandør på hele delaftalen.

Adaptor med luer konnector er en løs adaptor med
bagkanyle, der kan sættes på en holder i den ene
ene og fx. En sommerfugl i den anden ende. En
Holder med luer konnektor er en holder, hvor luer
adaptoren med bagkanylen er fastmonteret på
holderen.
Det vil være fint, at oplyse et interval for både tid,
antal og temperatur.

12-03-2015

19-03-2015

12-03-2015

19-03-2015

19-03-2015

19-03-2015

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
3.1

Delaftale 4: Der er uoverensstemmelse mellem farvekode
for 23G - denne er markeret med grøn?

3.2

Delaftale 1, 2 og 4: Her opdeler regionen i
sikkerhed/ikke sikkerhed. Som følge af EU direktiv
2010/32/EU vedtaget til implementering 11/5 – 2013
fremstilles de fleste nåle/præmonterede sæt/sommerfugle

Dette er korrekt. Farvekoden er nu ændret til blå i
stedet.
Se rettelsesblad 1
Nej. Enkelte afdelinger i regionen ønsker mulighed
for at benytte produkter uden sikkerhed – ud fra den
antagelse, at sikkerhedsprodukter er dyrere.
2

11-03-2015

18-03-2015

11-03-2015

19-03-2015

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

3.3

3.4

3.5

3.6

med sikkerhed. Er det i orden at tilbyde
sikkerhedsanordning i linjer hvor der ikke fra regionens
side ønskes sikkerhedsprodukter – og så er det op til den
enkelte bruger om de vil anvende sikkerhedsanordningen
eller ej?
Delaft. 1, Pos. 1.1.
Regionen beder om Kanyle præ-monteret med holder,
men UDEN sikkerhedsanordning.
Vil Regionen overveje, at ændre kravet til ENTEN at
sammenlægge position 1.1 og 1.2 med JA til
sikkerhedsanordning ELLER at åbne for muligheden for at
byde ind med kanyler uden præ-monteret holder
med/uden sikkerhed samt dertilhørende holdere, for
derved at åbne for at flere leverandører har mulighed for
at byde ind på Delaftale 1?
Delaftale 2, Position 2.1 – 2.3 – 2.5 – 2.7 – 2.9.
Regionen beder om slangelængde på 18-19 cm.
Vil Regionen overveje, at ændre kravet til 17,8-19 cm?

Til spørgsmål om JA til sikkerhedsanordning - Se
svar til 3.2.

19-03-2015

30-03-2015

Ang. mulighed for kanyler uden præmonteret holder,
så er Regionen ikke interesseret i, at udbyde kanyler
uden præmonteret holder, da vi gerne vil væk fra
arbejdsgangen herom.

Delaftale 2, Position 2.5 og 2.6.
Regionen beder om blodprøvetagningssæt med
sommerfugl og slange uden holder.
Vil Regionen overveje, at godtage man byder ind med
sommerfugl med sikkerhedsanordning, såfremt
sikkerhedsanordningen er indbygget rundt om
sommerfuglens krop og således ikke stritter ud i luften
eller kan tages af?
Delaftale 1, position 1.1
Regionen beder om Kanyle præ-monteret med holder,
men UDEN sikkerhedsanordning og fastholder dette krav.
Ergonomi og sikkerhed følges ad i produktion i disse tider,
og derfor er der, os bekendt, ingen leverandør som kan
levere kanyle uden sikkerhed, men med præ-monteret
holder.
Vil Regionen genoverveje dette punkt, således at man som

Kravet er ændret til 17,8-19 cm. Dette vil fremgå af
ny version af tilbudslisten (3)

19-03-2015

19-03-2015

Da pos. 2.5 og 2.6 begge er UDEN
sikkerhedsanordning, vil det ikke være
fyldestgørende at byde ind med produkter med
sikkerhed, da de derved ikke opfylder kravet – også
selvom sikkerheden ikke stritter eller kan tages af.

19-03-2015

30-03-2015

Regionen ændrer sit krav, sådan, at det nu er
muligt, at give tilbud på kanyler uden sikkerhed, og
uden præmonteret holder samt dertilhørende
holdere.

31-03-2015

08-04-2015

Dette vil fremgå af ny version af tilbudslisten (4)
Grundet denne ændring vil tilbudsfristen blive
3

19-03-2015

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

forlænget til d. 30. april kl. 12, hvilket fremgår
af ændringsbekendtgørelsen, som bliver
uploadet når den kommer.

leverandør kan byde ind med de kanyler man har præmonterede og derved give Regionen mulighed for herefter
aktivt at vælge til og fra?
Ellers vil vi, som leverandør, være udelukket fra at byde
på Delaftale 2.
Delaftale 2, position 2.5
Regionen har ændret kravet til 17,8-19 cm og fastholder,
at det skal være UDEN sikkerhedsanordning.
Vil Regionen overveje, at ændre kravet til 17,8-30,5cm?
Ellers vil vi, som leverandør, være udelukket fra at byde
på Delaftale 2
Delaftale 4
I beder om sommerfugle både med og uden holdere, men
I har ikke bedt om holdere der passer til sommerfuglene,
når prøverne skal tages. De holdere I beder om i position
2.12 er ikke til almindelig blodprøvetagning.

Dette er nu ændret, sådan at pos. 2.5 nu er 17,830,5 cm.

31-03-2015

08-04-2015

07-04-2015

08-04-2015

09-04-2015

10-04-2015

13-04-2015

15-04-2015

13-04-2015

15-04-2015

13-04-2015

15-04-2015

Dette vil fremgå af ny version af tilbudslisten (4)

Vi beder ikke om sommerfugle uden holder, da alle
blodprøvetagningssæt er med sommerfulge, slange
og holder. Derfor beder vi ikke om holdere hertil.
Det er dog vigtigt at pointere, at holderne i pos.
2.12 skal passe til blodprøvetagningssættene i pos.
2.1-2.6.
Da spm. 3.7 kun vedrørte position 2.5, valgte vi
ikke, at ændre de andre positioner.

Delaftale 2, position 2,2, 2,4, 2,6 og 2,8
Der bedes om slangelængde på 30 cm. Vores
slangelængde er, som tidligere skrevet, 30,5 cm. Kan
regionen godtage at der bydes ind med slangelængde
30,5 cm på disse positioner også?
Delaftale 4, position 4.2:
Vi kan ikke levere produktet uden sikkerhed med 30 cm
slange
Må vi tilbyde samme produkt som i 4.1 eller 4.4?
Delaftale 4, position 4.5:
Vi kan ikke tilbyde produktet uden sikkerhed med en 23 G
kanyle.
Må vi tilbyde samme produkt som i 4.1 eller 4.7?
Delaftale 4, position 4.6:
Vi kan ikke tilbyde produktet uden sikkerhed med 30 cm
slange.
Må vi tilbyde samme produkt som i 4.1 eller 4.8?

Dette er nu gjort, hvilket fremgår af ny version af
tilbudslisten (5)
Position 4.2 slettes fra tilbudslisten
Dette fremgår af ny version af tilbudslisten (6)
Position 4.5 slettes fra tilbudslisten
Dette fremgår af ny version af tilbudslisten (6)
Position 4.6 slettes fra tilbudslisten
Dette fremgår af ny version af tilbudslisten (6)
4

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE
4.3

Delaftale 4, pos. 4.1 - uden sikkerhed
På baggrund af vedlagte EU direktiv 2010/32/EU kan vi
ikke levere sommerfugle uden sikkerhedsanordning, idet
vi opfatter direktivet og Clause 11 som endegyldig, når
det kommer til sikkerhedsanordninger, der har til formål
at beskytte brugeren. Det vil være meget svært at finde
argumenter for, at man kan have et højere
sikkerhedsniveau uden en sikkerhedsanordning. Loven har
altså, som vi læser den, ingen undtagelser medmindre
man går endnu videre for at beskytte brugeren. Jeg vil
derfor anmøde om, at 4.1 Blodprøvetagningssæt med
sommerfugl, slange og holder uden sikkerhedsanordning
fjernes.

Vi opfatter ikke EU direktivet som en lov, men som
en vejledning, og vi ønsker at hver afdeling har
mulighed for at vælge produkter med eller uden
sikkerhed afhængig af antal stikskader og pris.

16-04-2015

21-04-2015

Derfor fjernes pos. 4.1 ikke fra tilbudslisten.

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 4.1

Kontraktbilag 1 og 2:
Felterne er låst for redigering hvilket betyder at al
indtastet tekst ikke ses på udskrift – der skal danne
grundlag for den originale papir kopi.
Der anmodes om formaterbare versioner af filerne.

En ny version er uploadet, så det burde være muligt
nu. Se rettelsesblad 1

ORDREGIVER HAR NU SVARET PÅ SAMTLIGE INDKOMNE SPØRGSMÅL

5

11-03-2015

18-03-2015

