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SPØRGSMÅL & SVAR
Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt

NR.

1

2

HENVISNING

Kontraktbilag 5

Udbudsbilag 4

SPØRGSMÅL
I kontraktbilag 5 står der følgende: "… Region
Midtjyllands udbud af produkter til CT- og
ultralydsvejledt intervention."
Skal dette ikke rettes til "… produkter til OP
sug."?
Hvad er begrundelsen for at Udbudsbilag 4 ikke
er et separat dokument? Dokumentet skal
afleveres og underskrives når tilbuddet afleveres.
Iøvrigt er det ikke muligt at skrive i dokumentet –
”hopper” tilbage til udbudsbilag 1.

Hvad er begrundelsen for, at der ud over at der
skal vedlægges produkt- og
erhvervsansvarsforsikring også skal vedlægges
dokumentation for at forsikringen er betalt?
Endvidere er denne dokumentation ikke medtaget
i tjeklisten pkt. 16.
3

Udbudsbetingelser pkt.
6.3

SVAR
Det er korrekt. Kontraktbilag 5 er hermed tilrettet.

DATO FOR
MODTAGELSE

DATO FOR
BESVARELSE

29-05-2015

29-05-2015

01-06-2015

02-06-2015

01-06-2015

02-06-2015

Ordregiver har ønsket at holde udbudsbilagene
samlet.
Ordregiver har tilføjet et skrivefelt ved "navn på
virksomhed". Resten vil blive udfyldt af Region
Midtjylland ved aflevering af tilbud.
Ordregiver henviser til, at der i
udbudsbetingelserne ikke er krav herom.
Tilbudsgiver opfordres til at vedlægge
dokumentation for at forsikringen er betalt på
tidspunktet for tilbudsafgivelse.
Ordregiver ønsker dog at henvise til pkt. 15.3 i
udkastet til kontrakt, som bliver gældende for den
vindende tilbudsgiver. Af punktet fremgår:
"Leverandøren er i hele kontraktperioden – inkl.
eventuelle forlængelser – forpligtet til at
opretholde en sædvanlig erhvervsansvars- og
produktansvarsforsikring..."
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NR.

4

HENVISNING

SPØRGSMÅL
SVAR
Ordregiver bedes udddybe, hvad der præcis
Ordregiver præciserer, at "tilsvarende leverancer"
menes med ”tilsvarende leverencer” i forhold til at omfatter refernecer inden for samme vareområde
- dvs. OP sugesæt, OP sugeslanger, Abort sug,
Udbudsbetingelser pkt. tilbudsgiver skal udarbejde en reference-liste?
6.4
Lukket sugesystem og Metalsug.

Er det korrekt forstået, at der IKKE skal afkrydes
noget steds for at MK er opfyldt?
5

6

7

Udbudsbetingelser pkt.
7.1 samt kontraktbilag
1 - kravspecifikation

Ja, det er korrekt forstået. Heraf også anførelsen i
vejledningen til kontraktbilag 1 - Kravspecifikation:
"Afgivelse af tilbud indebærer automatisk, at
tilbudsgiver garanterer, at samtlige mindstekrav
opfyldes. Der skal IKKE afgives besvarelse på
mindstekravene."

USB-nøgle indeholdende ikke-skrivebeskyttede
Udbudsbetingelser pkt. dokumenter kan ikke være underskrevne.
7.1
Ordregiver bedes acceptere dette.

Ordregiver accepterer, at USB-nøglens
dokumenter ikke underskrevne.

Ordregiver bedes uddybe hvad der menes med:
”Leverandøren afholder udgifterne til vareprøver i
forbindelse med en eventuel afprøvning”.
”Afregning for de afprøvede /anvendte produkter
Udbudsbetingelser pkt. vil ske til den af tilbudsgiver tilbudte pris”.

Ordregiver beklager uklarheden. Tilbudsgiver
bedes se bort fra sidste sætning, idet Ordregiver
fastholder, at tilbudsgiver afholder udgifterne til
vareprøver i forbindelse med en eventuel
afprøvning.

8.2

DATO FOR
MODTAGELSE

DATO FOR
BESVARELSE

01-06-2015

02-06-2015

01-06-2015

02-06-2015

01-06-2015

02-06-2015

01-06-2015

02-06-2015

01-06-2015

02-06-2015

Af den grund slettes følgende sætning:
”Afregning for de afprøvede /anvendte produkter
vil ske til den af tilbudsgiver tilbudte pris.”

8

Hvad er begrundelsen for at kalde nogle
positioner” frivillige”, når man bliver straffet for
Udbudsbetingelser pkt.
ikke at byde på disse positioner (højeste tilbudte
11.3
pris tillagt 2 %)?

Ordregiver ønsker at få dækket et så bredt
sortiment som muligt, samtidig med en bred
konkurrence bevares på de enkelte delaftaler. Af
den grund er enkelte positioner "frivillige".
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NR.

9

HENVISNING

SPØRGSMÅL
Odregiver bedes uddybe: ”Ved evalueringen af de
kvalitative underkriterier vil de frivillige
positionsnumre kun indgå, såfremt de direkter
står anført i teksten på det enkelte
Udbudsbetingelser pkt. konkurrenceparameter”.

SVAR
Ordregiver præciserer, at de frivillige positioner
ikke har nogen indflydelse på pointscoren for
underkriterierne "Funktionalitet og kvalitet" samt
"Miljø", medmindre det direkte fremgår af et
konkurrenceparameter.

12

DATO FOR
MODTAGELSE

DATO FOR
BESVARELSE

01-06-2015

02-06-2015

01-06-2015

02-06-2015

01-06-2015

02-06-2015

01-06-2015

02-06-2015

Se hertil konkurrenceparameteret i
kravspecifikationens punkt 4A.7, hvor de frivillige
positioner står direkte anført.
Hvor i Kontraktbilag 1 kan tilbudsgiver anføre sine Tilbudsgiver kan anfører sine bemærkninger
bemærkninger til afprøvningen?
direkte ud fra de enkelte konkurrenceparametre i
Udbudsbetingelser pkt.
kravspecifikationen (feltet er markeret med gul)
10 12.2
”Leverandørem skal sikre, at produkterne ikke
Ordregiver fastholder formuleringen, og henviser
udgår af leverandørens sortiment”. Vi anmoder
til, at sortimentsændringer skal foregå under de
ordregiver om, at dette ændres til: ”Såfremt et
vilkår, som er anført i pkt. 3.2.
Udkast til kontrakt pkt. produkt måtte udgå, er leverandøren forpligtiget til
11 3.2
at kunne erstatte med et tilsvarende produkt, der
som minimum opfylder samtlige
kravspecifikationer”.
Hvad ligger til grund for, at kontrakten ikke skal
være opsigelig for såvel ordregiver som
Udkast til kontrakt pkt. tilbudsgiver?

12 4.3.2

Ordregiver ønsker at fastholde samme leverandør
i hele kontraktperioden, da der kan være store
omkostninger forbundet med et leverandørskifte herunder omkostninger til genudbud.
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NR.

HENVISNING

SPØRGSMÅL
”Særligt skal produkterne være fri for PVC og
sundhedsskadelige phtalater......”. Dette pkt. 6.4.2
Udkast til kontrakt pkt. er i modstrid med bla. KP 1.A 16. Vi beder
ordregive om at præcisere, om det er et MK eller
6.4.2 samt
13 kontraktbilag 1 en KP, at der ikke må/bør være PVC eller
kravspecifkation
mærkningspligtige phtalater i produkterne.

SVAR
Ordregiver præciserer, at indeholdet af PVC og
phtalater er et konkurrenceparameter.
Ordregiver ønsker med bestemmelsen, at
Tilbudsgiver til fremtiden efterstræber en udvikling
mod PVC og sundhedsskadelige stoffer.

”Priserne kan alene reguleres i opadgående
Ordregiver henviser kontraktens pkt. 8.3, hvor der
retning på baggrund af dokumenterede ændringer står anført følgende om valutakursændringer:
i Leverandørens omkostningsniveau”.
"Der kursreguleres ikke."
Hvis leverandørens omkostningsniveau er
Udkast til kontrakt pkt.
påvirket /styret af USD-kursen, vil kursændringer
14 8.2.1
så ikke være tilstrækkelig dokumentation for evt.
prisreguleringer?

DATO FOR
MODTAGELSE

DATO FOR
BESVARELSE

01-06-2015

02-06-2015

01-06-2015

02-06-2015
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NR.

HENVISNING

SPØRGSMÅL
SVAR
Ordregiver bedes udddybe hvad der præcis
Odregiver henviser til kontraktens bestemmelser,
menes med ”leveringsevne” og ”leveringskvalitet”. hvor følgende står anført om leveringsevnen:
"Leveringsevnen måles som antal leverancer (af
samtlige bestilte leverancer), der leveres fuldt ud
inden for leveringsfristen."

DATO FOR
MODTAGELSE

DATO FOR
BESVARELSE

01-06-2015

02-06-2015

01-06-2015

Afventer svar

Eksempel: Ordregiver har i en kalendermåned
bestilt 10 produkter, og Tilbudsgiver har leveret
alle produkter inden for leveringsfristen (3
hverdage). Tilbudsgivers leveringsevne er her
100% (10/10).
Udkast til kontrakt pkt.

15 9.3.6

Ordregiver henviser endvidere til kontraktens
bestemmelser omkring leveringskvalitet:
"Leveringskvaliteten måles som antal mangelfrie
leverancer (af samtlige bestilte leverancer)."
Eksempel: Ordregiver har i en kalendermåned
bestilt 10 produkter, og Tilbudsgiver har leveret
alle produkter inden for leveringsfristen (3
hverdage). Et produkt er dog mangelfuldt.
Tilbudsgivers leveringskvalitet er her 90 %. (9/10).

Vil ordregiver genoverveje om der skal
fremkomme ”varekoder i henhold til EU´s
varenomenklatur”. Det er normalvist ikke noget
Udkast til kontrakt pkt.
16 9.4.1
man gør på indlandske fakturaer. Alternativt
kunne ordregiver angive, at det er et krav til evt.
udenlandske faktura.
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NR.

HENVISNING
Kontraktbilag 1 -

17 kravspecifikation,

SPØRGSMÅL
Er det ikke en forkert nummerering af MK? Har
samme nummerering som på delaftale 1.1A.

SVAR
Dette er korrekt. Nummeringen er hermed
tilrettet.

DATO FOR
MODTAGELSE

DATO FOR
BESVARELSE

01-06-2015

02-06-2015

02-06-2015

Afventer svar

02-06-2015

Afventer svar

delaftale 1.1A og 1.2A

Kontraktbilag 2 -

18 tilbudsliste, delaftale
1.1C, pos 27

her har udbyder et minimumskrav på slange
længde på 3,5 meter- det er konkurrence
begrænsende
Spørgsmål. kan der bydes med 3 meter
slangelængde?

Her har udbyder et minimumskrav, hvor der stilles
krav om inddikering af indføringsdybden.
Kontraktbilag 1 Kan udbyder ændre dette minimumskrav til et
19 kravspecifikation,
delaftale 3A, pkt 3A.11 konkurrence parameter? - således at
konkurrencen øges

