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Vejledning til høring
Region Midtjylland udbyder i august/september 2015 udbud vedr. procedurepakker til
ortopædkirurgiske knæoperationer.
For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region
Midtjylland valgt, at lave høring af det foreløbige materiale.
Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og vil gerne
invitere til et høringsmøde den 19. eller 20. august 2015. Ordregiver har planlagt at afholde
individuelle høringsmøder med de potentielle tilbudsgivere, som tilmelder sig. Ordregiver
fastsætter, efter tilmeldingsfristens udløb, en plan for mødernes forløb og melder herefter
tilbage til tilbudsgiverne om mødetidspunkt og sted. Møderne vil foregå i regionshuset på Olof
Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.
Læs mere om tilmeldingsfrist mm. nedenfor.
Har tilbudsgiver ikke mulighed for at deltage ved et høringsmøde, er der også mulighed for at
fremsende skriftligt høringssvar.
Uanset om tilbudsgiver vælger at deltage ved et høringsmøde eller sender et skriftligt
høringssvar, er det vigtigt for ordregiver, at høringsmaterialet læses grundigt igennem og der
kommenteres på fundne uhensigtsmæssigheder, som videregives til ordregiver. Besvarelserne
må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Hvis høringssvar vedrører et bestemt
mindstekrav eller konkurrenceparameter bedes der venligst henvises til det aktuelle punkt.
Høringsmaterialet består af:






Udbudsbetingelser
Kravspecifikation
Kontraktbilag 2, Tilbudslisten. Denne består af en Excel-mappe med tilbudslisterne til
de enkelte produktgrupper, fordelt på hver deres fane.
Kontraktbilag 3, Styklister
Bilag til udbudsmaterialet: Beskrivelse af nuværende pakker og produkter

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøb & medicoteknik og hvis det er
hensigtsmæssigt af den pågældende brugergruppe, som er sammensat af repræsentanter fra
Region Midtjyllands hospitaler.
Det vil blive vurderet hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende
materiale.
Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne.
Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne skal ikke forvente at få svar på evt.
spørgsmål, hverken under eller efter høringen.
Tilmelding til høringsmøder bedes ske senest den 18. august 2015 sendt til:
tania.soerensen@stab.rm.dk
Skriftlige høringssvar bedes fremsendt senest den 21. august 2015 kl. 14.00 til:
tania.soerensen@stab.rm.dk
Angiv venligst i emnefelt: Høring af procedurepakker til ortopædkirurgiske knæoperationer.
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Særlige opmærksomhedspunkter
I hvert af nedenstående dokumenter bedes tilbudsgiver være særligt opmærksom på grundigt
at gennemlæse de fremhævede afsnit, da det er af væsentlig betydning for ordregiver, at
eventuelle uhensigtsmæssigheder fjernes fra materialet inden offentliggørelse.
Ud over nedenstående punkter imødeser vi jeres kommentarer til materialet generelt.
Udbudsbetingelser
Produktpræsentation: Ordregiver forventer ikke at afholde produktpræsentation i forbindelse
med evalueringen af tilbuddene
Jeres kommentarer til pkt. 9 ”Evaluering” ønskes.
Tilbudsvarianter pkt.11.2: Venligst oplys om det er muligt at opfylde kravene til antal
tilbudsvarianter indenfor de enkelte produktgrupper.
Tilkøb af produkter pkt. 13.4.1: Er der andre produktgrupper, som tilbudsgiver mener det kan
give relevans af have option på?
Kvalitet pkt. 14.2: Prioritering af varegrupper. Er der sammenhæng imellem antal ønsket
tilbudsvarianter og prioritering af varegrupper?
Jeres kommentar til pkt 15.3 ”Udelukkelse” ønskes.
I bedes kommentere på afsnittet omkring vareprøver pkt. 9.1. Fremgår det tydeligt, hvordan
vi ønsker vareprøver leveret?
Ønsker I at det oplyses i hvilken rækkefølge produkterne skal ligge i procedurepakken? Hvis
ja, ønsker I at der evalueres herpå?

Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation
Oplys venligst jeres måleenhed for absorptionsevne på afdækninger og absorberende
bandager med klæb og uden klæb?
Er det muligt at levere alle hulstykker med gennemsigtig gummimembran?

Kontraktbilag 2- Tilbudsliste
Størrelserne angivet i Kontraktbilag 2 er ikke mindstekrav, men er i stedet et udtryk for en
vejledning til tilbudsgiver om hvilke størrelser ordregiver har anvendt til dato.
De produkter der afgives tilbud på, skal dog være substituerbare med de udbudte størrelser,
hvilket f.eks. betyder, at de tilbudte størrelser skal ligge så tæt på de udbudte som muligt, og
således kunne anvendes til det udbudte formål.
Det er ordregivers brugergruppe der vurderer, om de tilbudte størrelser er substituerbare med
det udbudte.
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Produktgruppen ”Idealbind”. Er det et brandnavn?
Cementposer: Er den generiske tekst korrekt?
Er det muligt for jer at levere hulstykke med integreret slangeholdere?
Kontraktbilag 8 – Styklister
Venligst kommenter på de generiske tekster i styklisterne, hvis I finder nogle
uhensigtsmæssigheder. I skal være opmærksomme på at ikke alle styklister er udfyldt, da vi
endnu ikke er færdige med at gennemarbejde dem med brugergruppen.
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