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Udbudsområde
5 vareområder fordelt på
20 delaftaler

VAREOMRÅDE & DELAFTALER
VAREOMRÅDE 1: OP SUGESÆT
- Delaftale 1.1A: Sugesæt m/ergonomiske håndtag
- Delaftale 1.2A: Sugesæt m/ergonomiske håndtag og sugeslange (stor konnektor)
- Delaftale 1B: Sugesæt u/ergnonomiske håndtag

(Mange af delaftalerne berører flere
fagområder/afdelinger)

- Delaftale 1.1C: Sugesæt - Poole-, vinklet, m/håndtag og slange
- Delaftale 1.2C: Sugesæt - Poole-, lige, m/håndtag og slange
- Delaftale 1D: Sugeligatorsæt - hæmoride- med håndtag & slange
- Delaftale 1E: Sugesæt Tracheal
VAREOMRÅDE 2: OP SUGESLANGER
- Delaftale 2A: Sugelanger/forlængerslanger i rulle
- Delaftale 2.1B: Sugeslange / forlængerslange i stk. u/vakuumkontrol
- Delaftale 2.2B: Sugeslange / forlængerslange i stk. u/vakuumkontrol
- Delaftale 2.1C: Sugeslange / forlængerslange i stk. m/vakuumkontrol
- Delaftale 2.2C: Sugeslange / forlængerslange i stk. m/vakuumkontrol
VAREOMRÅDE 3: ABORT SUG
- Delaftale 3A: Abortcuretter og slange
VAREOMRÅDE 4: LUKKET SUGESYSTEM
- Delaftale 4A: Sugeposer og sugekanistre m.m.
VAREOMRÅDE 5: METALSUG
- Delaftale 5A: Bronkoskopisug
- Delaftale 5B: Otologisug
- Delaftale 5C: Nasalsug type Ferg t/kirurgisk indgreb og undersøgelse i bl.a. næsen
- Delaftale 5D: Endonasal sug, t/kirurgisk indgreb og undersøgelse i bl.a. næsen
- Delaftale 5E: Nasalsug, t/kirurgisk indgreb og undersøgelse i bl.a. næsen
- Delaftale 5F: Otologisug / øresug med knopkanyle

Udbudsbetingelser
Pkt. 4: Tidsplan

Opmærksomhedspunkter

1.Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet
(12.06.2015, kl. 12.00)

Ad 1: NB! Husk at brugergruppen skal have tid til at
besvare spørgsmålene!

2.Ordregivers frist for offentliggørelse af
supplerende dokumenter og oplysninger
(19.06.2015)

Ad 2: NB! Husk efter denne dato ligger al
udbudsmateriale fast!

3.Frist for modtagelse af tilbud
(25.06.2015, kl. 12.00)
4.Levering af vareprøver
(Uge 32-33 2015)

Ad 4: NB! Husk at forberede jeres leverandører på
levering af vareprøver!

5.Eventuel afprøvningsperiode
(Uge 35-36 2015)
6.Forventet tilkendegivelse om tildeling af
kontrakt henholdsvis afslag
(Uge 36-37 2015)
7.Forventet kontraktindgåelse
(Uge 37-38)
8.Forventet kontraktstart
(01.11.2015)
9.Vedståelsesfrist
(01.01.2016)

Ad 9: NB! Husk at tilbuddet ikke må indeholde en
særskilt vedståelsesfrist kortere end denne!

Udbudsbetingelser
Pkt. 5: Spørgsmål
Skal stilles skriftligt til ebbe.soerensen@stab.rm.dk
Spørgsmål offentliggøres på www.udbud.rm.dk
Eksempel
NR. HENVISNING

1 Kontraktbilag 5

SPØRGSMÅL
I kontraktbilag 5 står der følgende: "…
Region Midtjyllands udbud af produkter til
CT- og ultralydsvejledt intervention."

SVAR

DATO FOR
DATO FOR
MODTAGELSE BESVARELSE

29-05-2015

Skal dette ikke rettes til "… produkter til
OP sug."?
2

Opmærksomhedspunkter
NB! Husk at holde jer opdateret på hjemmesiden.
NB! Husk at stille spørgsmål, hvis I er i tvivl om udbudsmaterialet.
(Usikkerhed i tilbud = stor risiko for Ordregiver)

Afventer
svar

Udbudsbetingelser
Pkt. 6: Betingelser for deltagelse

(Formål: Vedrører Tilbudsgivers egnethed - og ikke selve den
tilbudte opgaveløsning)
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Opmærksomhedspunkter

Personlige forhold

1. Generelle oplysninger vedr. virksomheden
2. Tro & love erklæring

Økonomisk og finansiel kapacitet
3. Årsrapport eller tilsvarende
4. Produkt- og erhvervsansvarsforsikring

Ad 3: NB! Husk at dokumentationen skal være på
dansk, norsk, svensk eller engelsk
(Ofte sete fejl: Dokumentation afleveres på tysk)

Ad 4: NB! Husk at forsikringen skal dække både
produkt- og erhvervsansvarsforsikring
(Ofte sete fejl: Aflevering af ejendomsforsikring e.l.)

Teknisk og faglig kapacitet
5. Referencer
6. Kvalitetssikringssystem

Ad 5: NB! Husk angivelse af størrelsesorden ,
leveringssted og kontaktperson
(Ofte sete fejl: Kontaktperson mangler)

Ad 6: NB! Husk procedurebeskrivelse af re-calls
NB! Husk ekstra dokumentation ved:
1) anvendelse af andres ressourcer
2) Konsortier

Udbudsbetingelser
Pkt. 7: Afgivelse af tilbud
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Opmærksomhedspunkter

Sprog- og formkrav
•Skal affattes på dansk
•Skal afleveres 2 tilbuds-eksemplarer i
papirformat og 1 på USB
• Opbyg gerne tilbuddet således udfyldte udbudsog kontraktbilag kommer i rigtig rækkefølge.
• Navngiv filerne på USB efter udbuds- og
kontraktbilagene

•Anvend tjeklisten i pkt. 16

•NB! Husk, vedlæg kun det der efterspørges!
• Vedlæg IKKE produktdatablade
• Vedlæg IKKE almindelige salgs- og leveringsbetingelser
eller tilsvarende
(Ofte sete fejl: Indeholder altid generelle forbehold
overfor kontraktens bestemmelser)
• Vedlæg IKKE tilbudsbrev
(Ofte sete fejl: Kan indeholde forbehold overfor
vedståelsesfrist o.l.)
• Vedlæg IKKE beskrivelse af serviceorganisation
(Ofte sete fejl: Kan indeholde forbehold overfor
kontraktens bestemmelser omkring rådgivning, support
og uddannelse)

Udbudsbetingelser
Pkt. 8: Vareprøver og afprøvning

Opmærksomhedspunkter

Vareprøver
•Skal først fremsendes ved anmodning efter
tilbudsfristen
•Skal være identiske med de tilbudte positioner
•Antallet af vareprøver fremgår af tilbudslisten

•NB! Husk, vareprøverne anvendes til evaluering af
underkriteriet ”Funktionalitet og kvalitet”.
• (Ofte sete fejl: Emballagen eller mærkningen af
emballagen er ikke identisk med det tilbudte, hvorfor
vurderingen heraf ikke kan indgå i evalueringen =
pointscore 0)

Afprøvning
•Kan opstå behov for yderligere afprøvning på
ordregivers brugssteder

•NB! Kan medføre ændringer i den forventede tidsplan

Udbudsbetingelser
Pkt. 9: Prisoplysninger
•Alle obligatoriske prisfelter skal udfyldes med
en pris
•Identiske produkter skal tilbydes til samme pris
på alle delaftaler

Pkt. 11: Kontrakten
•Kontakttype: Rammeaftaler
•Antal leverandør: 1 leverandør pr. delaftale
•Tilbud: Der kan afgives tilbud på en, flere eller
alle delaftaler

Opmærksomhedspunkter

Udbudsbetingelser
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Pkt. 12: Tildelingskriterium

Opmærksomhedspunkter

Tildelingskriterium

Tilbudslisten

•Det økonomisk mest fordelagtige tilbud

Underkriterier
•Økonomi
• Pallepriser
• Frivillige positioner

•Funktionalitet og kvalitet
• Se konkurrenceparametre i
kravspecifikationen

•Miljø (ikke gældende for alle delaftaler)
• Se konkurrenceparametre i
kravspecifikationen

* Vægtningen af underkriterierne pr. delaftale fremgår
af udbudsbetingelserne

Kravspecifikationen

Kravspecifikation & Tilbudsliste
Kravspecifikation

Opmærksomhedspunkter

Mindstekrav
•Mindstekrav skal opfyldes.
• Der skal IKKE afgives besvarelse på
mindstekravene.

NB! Husk, såfremt ét eller flere mindstekrav ikke
er opfyldt, vil Kunden være forpligtet til at afvise
tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt

Konkurrenceparametre
•Konkurrenceparametre kan opfyldes helt eller
delvis.
• Tilbudsgivers beskrivelse af en evt. opfyldelse
af konkurrenceparametre indgår i
evalueringen af vareprøverne

NB! Husk, manglende opfyldelse af et
konkurrenceparameter medfører ikke, at tilbuddet
bliver ikke-konditionsmæssigt.

Kravspecifikation & Tilbudsliste
Tilbudslisten

Opmærksomhedspunkter

Størrelsesangivelser
•Mindstekrav fremgår af tilbudslisten
• Generisk varebetegnelse
(eks. steril, vakuum o.l.)
• Størrelse, længde hårdhed på sugeslange
• Størrelse og længde på sugespidsen
• Konnektortype
• Mv.

NB! Husk, afvigelsesmuligheder fremgår af de enkelte
punkter.

Produktinformationer
•Udfyldes i forhold til de tilbudte produkter
•
•
•
•
•
•
•

Varebetegnelse
Størrelser, længder mv.
Bestillingsnumre
Producent
PVC indhold og phatallater
Priser
Mv.

NB! Husk, delaftale 4A skal priserne både afgives i liter
og i stk.

Kontrakt & Kontraktbilag
Udkast til Kontrakt
Ingen forbehold overfor
grundlæggende elementer
•Kontraktens bestemmelser betragtes sammen
med mindstekravene som grundlæggende
elemeter

Opmærksomhedspunkter

Kontrakt & Kontraktbilag
Kontraktbilag (delaftale 4A)

Opmærksomhedspunkter

Kontraktbilag 7
•Betingelser og vilkår for montering af
sugekanistre
•

•

NB! Husk, kontraktbilagets bestemmelser betragtes som
grundlæggende elemeter

Bestemmelser vedr. igangsættelse,
overensstemmelseskontrol,
instruktion/undervisning,
aflevering/risikoovergang samt levering af
forbrugsartikler ved ibrugtagning
Billedeksempler af nuværende monteringer

Kontraktbilag 8
•Arbejdsplan for montering af sugekanistre
•
•

NB! Husk, kontraktbilaget skal ikke udfyldes ved
afgivelse af tilbud

Afleveringsterminer for de enkelte hospitaler
Oversigt over afdelinger, som anvender
sugeposer

Kontraktbilag 9
•Overensstemmelseskontrol
•

Tjekliste til overensstemmelseskontrol på hver
enkelt afdeling

NB! Husk, kontraktbilaget skal ikke udfyldes ved
afgivelse af tilbud

Tak for i dag

www.regionmidtjylland.dk

