Udbud af produkter til OP sug
Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar
1 af 14

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.

Udbud af produkter til OP sug
Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar
4 af 14

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

09-06-2015

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
man gør på indlandske fakturaer. Alternativt
Udkast til kontrakt pkt.
16 9.4.1
kunne ordregiver angive, at det er et krav til evt.
udenlandske faktura.

Ordregiver accepterer.
Af den grund slettes følgende fra pkt. 9.4.1 i
udkast til kontrakt:
"Varekode i henhold til EU’s varenomenklatur"
Der vil ikke blive uploadet ny udgave af udkast til
kontrakt. Ændringen vil blive fortaget i den
endelige kontrakt.
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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.

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

Ordregiver fastholder minimumskravet til
slangelænge. Ordregiver gør dog opmærksom
på, at der er tale om en minimumslængde,
hvorfor Tilbudsgivere kan byde ind med en
længere slange.

DATO FOR
MODTAGELSE

DATO FOR
BESVARELSE

01-06-2015

02-06-2015

02-06-2015

09-06-2015

02-06-2015

09-06-2015

02-06-2015

09-06-2015

02-06-2015

09-06-2015

delaftale 1.1A og 1.2A

Kontraktbilag 2 -

18 tilbudsliste, delaftale
1.1C, pos 27

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

Kontraktbilag 1 -

20 kravspecifikation,

Vi gør ordregiver opmærksom på, at der i MK
1.A9 henvises til, at position 13 er undtaget for
ergonomisk håndtag. Position 13 findes imidlertid
ikke på delaftale 1.A men på delaftale 2.A.

delaftale 1.A, pkt 1.A9

Ordregiver ønsker at præcisere, at inddikering af
indførelsesdybde ikke behøver at være angivet
ved tal eller lignende. Inddikeringen kan
opfyldelse ved én enkelt markering i plasten ved
eksempelvis en streg, et matområde eller
tilsvarende.
Ordregiver beklager uklarheden. Pkt. 1.1A.9 i
kravspecifikationen ændres til position 10 i
tilbudslisten: "Sugesæt steril, yankauer,
rektoskopi kirurgi - u/ergogreb (greb er lig
slangediameter) "
Kravet ændres i kravspecifikationen.

Kontraktbilag 2 -

21 tilbudsliste

Kolonne W er ikke til at arbejde i. Når først man
har skrevet i en rubrik, kan man ikke
efterfølgende rette/slette ( er skrivebeskyttet og
kræver password). Ordregiver bedes fremsende
en ny version.

Ordregiver oplever ikke problemer med at
rette/slette i denne kolonne. Tilbudsgiver bedes
forsøge på ny, opstår problemet igen bedes
tilbudsgiver fremsende spørgsmålet på ny.
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NR.

HENVISNING

DATO FOR
BESVARELSE

02-06-2015

09-06-2015

02-06-2015

09-06-2015

02-06-2015

09-06-2015

Ordregiver ønsker ikke at stille krav om antallet af
aflastningshuller.

02-06-2015

09-06-2015

Der er ikke noget kryds i kolonne AA på position
31.

02-06-2015

09-06-2015

02-06-2015

09-06-2015

1.A, pos. 5

Kontraktbilag 2 tilbudsliste, delaftale
1.B, pos 21-26

Kan ordregive acceptere, at slangelængderne er Ordregiver kan ikke acceptere dette. De
minimum 210 cm på samtlige positioner i denne nuværende minimumskrav til slangelængder
delaftale? Såfremt dette ikke kan accepteres, kan fastholdes.
vi ikke byde på denne delaftale.

Kontraktbilag 2 -

22 tilbudsliste, delaftale

23

DATO FOR
MODTAGELSE

SPØRGSMÅL
Her udbydes sugesæt uden vacuumkontrol. Er
det en forglemmelse, at ordregiver ikke også
udbyder med vacuumkontrol?

Vi er usikre på, hvad det er der præcist
udbydes/ønskes. Har ordregiver mulighed for at
sende et billede eller oplyse nuværende
leverandør?
Kontraktbilag 2 1.1C

Kontraktbilag 2 -

Ordregiver har ikke mulighed for at gøre billeder
tilgængelige eller oplyse om nuværende
leverandører.
Ordregiver præciserer, at delaftale 1.1C vedrører
OP sugesæt af typen poole eller rissler - samme
som delaftale 1.2C. Delaftale 1.2C er imidlertid
lige (ikke vinklet) og sugehåndtaget kan kobles af,
jf. kravspecifikationen. Der er endvidere tale om
et sugesæt, hvor sugespidsen kan dækkes af et
ydrerør.

24 tilbudsliste, delaftale

25 tilbudsliste, delaftale

SVAR
Ordregiver har medtaget det ønskede forbrug i
tilbudslisten.

Her mangler anførsel af antal aflastningshuller i
kolonne H.

1.2C, pos 28-29

Ordregiver bedes slette kryds i kolonne AA
Kontraktbilag 2 26 tilbudsliste, delaftale 1E position 31.
Kontraktbilag 2 -

27 tilbudsliste, delaftale
2.1B, pos. 46

Ordregiver mangler at sætte kryds i kolonne X, Y Tilbudsgiver kan se bort fra disse celler ved
og AA.
udfyldelse af tilbudslisten.
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NR.

HENVISNING

Kontraktbilag 2 -

28 tilbudsliste, delaftale

SPØRGSMÅL
Vil det være konditionsmæssigt at tilbyde en
sugeslange / forbindelsesslange med hårdhed
74? Såfremt at dette ikke er tilfældet kan vi ikke
byde på denne delaftale.

DATO FOR
MODTAGELSE

DATO FOR
BESVARELSE

02-06-2015

09-06-2015

02-06-2015

09-06-2015

Ordregiver ønsker ikke at stille krav om hårdhed
på denne position.

02-06-2015

09-06-2015

Der er ikke nødvendig med underskrift på
udbudsbilag 3.

02-06-2015

09-06-2015

03-06-2015

09-06-2015

03-06-2015

09-06-2015

SVAR
Ordregiver fastholder hårdheden. Ordregiver gør
dog opmærksom på, at der er tale om en max
hårdhed, hvorfor Tilbudsgivere kan byde ind med
slanger, som er blødere.

2.1C, pos. 54-55

Se spørgsmål 45
Kontraktbilag 2 -

29 tilbudsliste, delaftale
2.1C, pos. 55
Kontraktbilag 2 -

Vil det være konditionsmæssigt at tilbyde en steril Tilbudsgiver må gerne tilbyde en steril version på
version?
pos. 55.
Her mangler angivelse af hårdhed i kolonne L.

30 tilbudsliste, delaftale
2.2C, pos. 58

31 Udbudsbilag 3

32

Kontraktbilag 2 –
tilbudslisten, delaftale
2A

Kontraktbilag 2 –

33 tilbudslisten, delaftale
2A

Er det en forglemmelse, at der ikke skal
underskrives på udbudsbilag 3?

Er det korrekt forstået, at kolonne 21 og 22 ikke Ja, det korrekt forstået. Kolonne 21 (AD) og 22
skal udfyldes i forbindelse med tilbudsafgivelsen, (AE) skal først opførst oplyses ved
men først oplyses ved kontraktindgåelse ?
kontraktindgåelse.
Vedr. position 32, 34, 41 og 42. Det årlige forbrug Ordregiver fastholder positionerne som
på disse positioner er meget lavt ift. det samlede obligatoriske.
skønnede forbrug på aftalen.
Vil ordregiver gøre disse positioner til ”Frivillige”
positioner ?
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NR.

HENVISNING

SPØRGSMÅL
Ved prisregulering skal der kunne dokumenterede
ændringer i Leverandørens omkostningsniveau,
der ikke kan lægges Leverandøren til last.
For en klar og tydelig prisreguleringsproces
foreslår vi, at prisregulering foretages iht.
nettoprisindekset, uanset dokumentation af
ændringer i Leverandørens omkostningsniveau.
Således vil det være helt tydeligt og
gennemsigtigt, hvornår der kan prisreguleres og
med med hvilken sats. Vil ordregiver ændre pkt.
Udkast til kontrakt, pkt.
34 8.2.1
8.2.1. til, at der kan prisregulers iht. udviklingen i
nettoprisindekset ?

DATO FOR
MODTAGELSE
SVAR
Ordregiver ønsker at præcisere pkt. 8.2.1 i udkast
til kontrakt. Nedenstående vil erstatte de første to
afsnit i pkt. 8.2.1.
"Priserne er faste i minimum 12 måneder fra
Kontraktens ikrafttræden. Priserne kan således
tidligst reguleres i opadgående retning med
virkning fra 01.11.2016. Herefter kan priserne
reguleres hver 12. måned i henhold til udviklingen
i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i den
forgangne periode. Prisregulering i opadgående
retning har alene virkning for fremtiden."

DATO FOR
BESVARELSE

03-06-2015

09-06-2015

03-06-2015

09-06-2015

03-06-2015

09-06-2015

Hvis ordregiver fastholder pkt. 8.2.1 i sin
Der vil ikke blive uploadet ny udgave af udkast til
nuværende form, vil ordregiver så komme med
kontrakt. Ændringen vil blive fortaget i den
eksempler på hvilken dokumentation for
endelige kontrakt.
ændringer af i Leverandørens omkostningsniveau
der vil være acceptabel for ordregiver ?

Ved fejlbestilling har Kunden ret til at levere
Ordregiver accepterer.
leverancen tilbage til leverandøren, hvis produkt
og emballage er intakt. Indenfor hvor mange dage
Udkast til kontrakt, pkt. indenfor modtagelse af leverancen skal Kunden
35 9.3.1
henvende sig til leverandør vedr. fejlbestilling ? Vi
foreslår 5 dage efter modtagelse af leverancen.

Vil ordregiver tilføje i samme pkt. 9.3.1, at
returnering af varer altid sker efter aftale med
Udkast til kontrakt, pkt.
leverandøren ?
36 9.3.1

Ordregiver ønsker ikke at tilføje dette til
kontrakten, men ønsker at gøre Tilbudsgiver
opmærksom på, at det er normal praksis for
Ordregiver.
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NR.

HENVISNING

SPØRGSMÅL
SVAR
Levering skal foretages senest 3 hverdage efter Ordregiver præciserer, at de 3 Hverdage regnes
ordremodtagelse. Er det korrekt forstår, at
fra tidspunktet for modtagelse af ordre.
leverings
senest
3
hverdag
efter
ordremodtagelse
Udkast til kontrakt, pkt.
37 9.3.3
er ved modtagelse af ordre før kl. 12.00 ?

Kontraktbilag 2 -

38 tilbudsliste

Delaftale 1.1A pos. 7 og 10.
Delaftale 1.2A pos. 11 og 17.
Delaftale 1B pos. 26
Delaftale 1.2C pos. 29
Her beder I om en slange som skal have en min.
længde på 2,1 M.
Kan I ændre det til min. længde på 2,0 M

Af kontrakten fremgår at der skal være en
forsikring, som dækker 10 mio DKK for
tingsskade pr. skadesbegivenhed.
Det er ikke normalt i branchen at have så høje
forsikringsbeløb på tingskade, men det findes på
Udkast til kontrakt, pkt
personskade.
39 15.1-15.2
Menes der for en forsikring som dækker
personskade

Ordregiver fastholder minimumskravet til
slangelænge. Ordregiver gør dog opmærksom
på, at der er tale om en minimumslængde,
hvorfor Tilbudsgivere kan byde ind med en
længere slange.

Ordregiver ønsker at gøre Tilbudsgiver
opmærksom på, at bestemmelserne i pkt. 15.1 og
15.2 ikke stiller krav til, hvor stort et beløb
forsikringen skal dække. Bestemmelserne
angiver i stedet et loft for erstatningsansvaret.
Hvordan Tilbudsgiver ønsker at forsikre sig mod
erstatningsansvaret, er op til Tilbudsgiver selv.
Tilbudsgiver skal blot opretholde en en sædvanlig
erhvervs- og produktansvarsforsikring, jf. pkt.
15.3 i udkast til kontrakt.

DATO FOR
MODTAGELSE

DATO FOR
BESVARELSE

03-06-2015

09-06-2015

03-06-2015

09-06-2015

03-06-2015

09-06-2015
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NR.

HENVISNING

SPØRGSMÅL
SVAR
I ønsker at benytte NemHandel i forbindelse med Det accepteres, at elektronisk ordreafgivelse ikke
ordreafgivelse, ordrebekræftelse og fakturering. er klar ved kontraktstart.
Vi modtager i dag ordrer pr. mail eller fax fra
Region Midtjylland og fremsender fakturaen
elektronisk. BiofarmaLogistik A/S,som er vores
Udkast til kontrakt, pkt logistikpartner, er på vej over i et nyt ERP-system
40 9.1
og vil derfor gerne vil vente med at implementere
den elektroniske ordre. Kan ordregiver acceptere
at den elektroniske ordreafgivelse ikke er klar ved
kontraktstart?

41 Kontraktbilag 7 og 8
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Kontraktbilag 2 Tilbudslisten

Er det korrekt forstået, at disse bilag skal
udfyldes/ beskrives efetr valg af leverandør og
naturligvis før kontrakten træder i kraft

Ja, det er korrekt forstået.

Er det tilladt at udvide listen med flere ”frivillige”
produkter end hvad der er angivet?

Ordregiver ønsker ikke at give adgang til at
udvide tilbudslisten med flere "frivillige" positioner.

DATO FOR
MODTAGELSE

DATO FOR
BESVARELSE

04-06-2015

09-06-2015

10-06-2015

12-06-2015

10-06-2015

12-06-2015

Udbud af produkter til OP sug
Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar
12 af 14

NR.

HENVISNING

SPØRGSMÅL
SVAR
Vi skal bede Regionen om, at ændre Regions
Ordregiver fastholder liter-angivelse som
basis ender fsv angår pos 68-70 og 72-77 fra liter basisenhed, idet det anses for at gøre tilbudene
til stk.
sammenlignelige uden at forvride konkurrencen.

Det giver ikke mening, at have en pris udtrykt i
pris pr liter, da dette ikke på nogen måde
afspejler hverdagen og måden systemet
anvendes på. I princippet er systemet tiltænkt
som et engangs produkt. Det er også i langt
overvejende tilfældet , at poserne ikke er fyldt op
Kontraktbilag 2 efter brug. Anvendes poserne til flere patienter er
43 Tilbudslisten, Delaftale
dette først og fremmest uhygiejnisk og må
4A
frarådes, men heller ikke her vil man anvende
poserne til de er fyldte.
Det vil endvidere være konkurrence forvridende
da ikke alle udbydere har poser med ex 1,5 l.
Hvis målet for Regionen er at have et parameter
til sammenligning af udbyderes tilbud er den
valide information pris i stk mod pris i stk

DATO FOR
MODTAGELSE

DATO FOR
BESVARELSE

10-06-2015

12-06-2015

Udbud af produkter til OP sug
Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar
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NR.

HENVISNING

Kontraktbilag 2 -

44 Tilbudslisten, Delaftale
2A, pos. 38

SPØRGSMÅL
For at vi kan byde på delaftale 2A, beder vi om, at
den indvendige diameter på slangen ændres fra
7,5 mm til 7,0 mm - eller i intervallet 7,0 – 7,5
mm. Øvrige kravspecifikationer til positionen har
vi ingen bemærkninger til.
Vil ordregiver ændre krav til indvendig diameter ?
Hele cifre er standard størrelser og der er efter
vores kendskab kun 1 eller få leverandører af ½
numre.

SVAR
Ordregiver accepterer og udvider den indvendige
slange-diameter til følgende interval: [7,0-7,5].
Ny tilbudsliste vil blive uploadet, hvor ændringen
er markeret med rødt. Ordregiver ønsker at gøre
opmærksom på, at tilbudsgivere der allerede har
udfyldt den nuværende tilbudsliste, stadig kan
aflevere denne ved tilbudsafgivelse. Ordregiver vil
tage højde for ændringerne.
Som følge af ændringen i tilbudslisten udsætter
Ordregiver tilbudsfristen. Se hertil rettelsesblad 1.

DATO FOR
MODTAGELSE

DATO FOR
BESVARELSE

11-06-2015

12-06-2015

Udbud af produkter til OP sug
Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar
14 af 14

NR.

45

HENVISNING

Kontraktbilag 2 tilbudsliste, delaftale
2.1C, pos. 54-56 +
Spørgsmål 28

DATO FOR
MODTAGELSE
SPØRGSMÅL
SVAR
Vi tillader os at spørge ordregiver endnu en gang Ordregiver ønsker at ændre svaret til spørgsmål
vedr. delaftale 2.1.C.
28.
Kan det passe, at vi skal udelukkes fra at byde,
grundet et ønske om, at slangens hårdhed skal
Ordregiver accepterer hermed, at den maksimale
være henholdvis 73, 73 & 75 på de 3 positioner? hårdhed for slangen er 73-74 shore for position
Vores forbindelsslanger er mellem 74-78. Vi har 54 og 55. Derudover accepterer Ordregiver, at
undersøgt toleranceværdier i plastmaterialer, og den maksimale hårdhed for slangen på position
det vi har kunne konkludere er, at mange har en 56 er 75-78.
tolleranceværdi på +/- 3. Vi kan også se, at det er
det interval oredregive selv sætter i position 51.
Ny tilbudsliste vil blive uploadet, hvor ændringen
12-06-2015
Med denne viden samt det faktum, at her er tale er markeret med rødt. Ordregiver ønsker at gøre
om et produkt der ikke skal anvendes direkte i
opmærksom på, at tilbudsgivere der allerede har
vævet, anmoder vi ordregive om at ændre max. udfyldt den nuværende tilbudsliste, stadig kan
hårhed til et interval med +/- 3. Vil ordregiver dette aflevere denne ved tilbudsafgivelse. Ordregiver vil
så der kan åbnes op for konkurrencen?
tage højde for ændringerne.

DATO FOR
BESVARELSE

12-06-2015

Som følge af ændringen i tilbudslisten udsætter
Ordregiver tilbudsfristen. Se hertil rettelsesblad 1.

46

Beklager det var en forkert henvisning. Her
menes ikke position 31 AA, men position 31 AB.
Her er sat et kryds, hvor vi skal skrive
bestillingsnummeret.

Ordregiver har tilrettet tilbudslisten.
12-06-2015

12-06-2015

